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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att Ros Marie Jönsson Neckö utses att jämte ordförande justera
protokollet. Protokollet justeras genom digital signering senast 18 juni.

2

Fastställande av dagordning

3

Regionala utvecklingsdirektörens
lägesrapport
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören informerar kulturnämnden om vad som
är aktuellt internt i förvaltningen och i externa kulturorganisationer.
Kulturnämnden uppdateras också om vad som är aktuellt på nationll
nivå, särskilt med anledning av den pågående pandemins påverkan på
nämndens ansvarsområden. Eventuella bilagor till ärendet finns (i
förekommande fall) tillgängliga i Netpublicator.

4

Bymässa 2030 – information till
kulturnämnden (21RGK407)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg vill utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn
och utanför städerna genom att arrangera Bymässa 2030. Som ett första
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steg har en förstudie genomförts. Mot bakgrund av den pågår nu arbete
med fortsatt förankring och organisering för beslut i regionala
utvecklingsnämnden under hösten. Förstudien, som är genomförd av
White arkitekter, finns tillgänglig i Netpublicator.
Camilla Ottosson, regional utvecklingssamordnare samhällsbyggnad och
Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg medverkar vid
kulturnämnden och berättar om det pågående arbetet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Bymässa 2030 - information till KN

5

Regional biblioteksplan för Blekinge och
Kronoberg 2022-2024 (21RGK946)
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Den regionala biblioteksplanen är ett styrdokument som gäller för all
biblioteksverksamhet som regionen är huvudman för, regional
biblioteksverksamhet samt biblioteken inom hälso- och sjukvården och
folkhögskolorna. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för
verksamheterna. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är
samordnad med Region Blekinge och planen omfattar båda länen. I
bibliotekslagen står det att det ska finnas en separat plan för den
regionala biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i
den regionala kulturplanen. Gällande biblioteksplan löper ut 2021 och
just nu pågår en revideringsprocess inför perioden 2022-2024. Ärendet
kommer åter att tas upp i kulturnämnden under hösten och sedan gå
vidare för beslut i regionfullmäktige.
Kristina Hedberg, verksamhetschef för Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg, har bjudits in till kulturnämnden för att informera om
verksamheten och förankra arbetet med den kommande regionala
biblioteksplanen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Regional biblioteksplan för Blekinge och
Kronoberg 2022-2024
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6

Uppföljning av regional
kulturverksamhet 2020 (21RGK159)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner uppföljningen av den regionala
kulturverksamheten 2020 och skickar den till regionstyrelsen för
kännedom.
Sammanfattning

Ärendet är den andra delen av kulturnämndens uppföljning av 2020 års
verksamhet. Första delen består av kulturnämndens årsrapport (KN §
5/2021) och redovisas för kulturnämnden vid årets första sammanträde.
Årsrapporten följer upp den interna verksamheten i form av nämndens
verksamhetsplan och förvaltningens arbete.
Den andra delen av består av uppföljningen av den regionala
kulturverksamheten i form av kulturplanen och den externa verksamhet
kulturnämnden finansierat i form av regionala driftsanslag, projekt och
konstnärlig gestaltning. Denna del redovisas årligen för kulturnämnden i
juni. En stor del av uppföljningen genomförs i enlighet med nationella
riktlinjer inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av regional kulturverksamhet 2020
 Uppföljning av regional kulturverksamhet 2020

7

Fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2021 – tillfälliga
förstärkningar (21RGK108)
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att
1. godkänna fördelning av tillfälligt statsbidrag samt tillfälliga regionala
anslag till verksamheter inom kultursamverkansmodellen
2. anta en fördelningsprincip inför kommande tillfällig förstärkning av
statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen
i enlighet med upprättat beslutsunderlag.
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Sammanfattning

Kulturnämnden fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med kultursamverkansmodellen och förordning (2010:2012) om
fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Under 2020 beslutade
regeringen för första gången om en tillfällig förstärkning av
kultursamverkansmodellen med anledning av pandemin. Inför 2021 har
regeringen beslutat om ytterligare tre tillfälliga förstärkningar, en på totalt
150 miljoner kronor, en på 40 miljoner kronor och en ospecificerad.
Detta ärende avser förstärkning två och tre där Kronoberg tilldelats 3
896 000 kr. Ärendet innehåller även förslag på att växla upp de tillfälliga
statsbidragen med tillfälliga regionala anslag från kulturnämndens
beredskapsbudget omfattande 1 107 919 kr samt en fördelningsprincip
inför eventuellt beslut om den fjärde tillfälliga förstärkningen av
kultursamverkansmodellen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet 2021 - tillfälliga förstärkningar
 Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2021 tillfälliga förstärkningar
 Bilaga - Beslut från Kulturrådet - Fördelning av tillfälligt
verksamhetsbidrag för 2021 till regional kulturverksamhet i regioner
inom kultursamverkansmodellen

8

Kulturstipendier och nomineringsgrupp
för kulturutmärkelser 2021 (21RGK97)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden utnämner följande:
NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN och NN till mottagare av
årets tio arbetsstipendier.
NN och NN till mottagare av årets två ungdomsstipendier.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
Föreslås att kulturnämnden offentliggör kulturstipendiaterna i samband
med beslut i kulturnämnden.
Föreslås att kulturnämnden utser föreslagna funktioner att ingå i
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nomineringsgrupp för kulturutmärkelser 2021.
Sammanfattning

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturutmärkelser och
kulturstipendier utgår från den regionala kulturplanen. Syftet med att
dela ut kulturutmärkelser och kulturstipendier är att främja den kulturella
infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta
i länet.
I år delar Region Kronoberg ut tre ordinarie arbetsstipendier á 60 000
kronor och sju extra arbetsstipendier á 60 000 kronor, se KN § 23/2021,
samt två ungdomsstipendier á 20 000 kronor.
Kulturnämnden delar också årligen ut tre kulturutmärkelser;
Kulturpriset, Kreativ entreprenör inom kulturområdet och Årets
bubblare. Kulturnämnden utser den nomineringsgrupp som tar fram
förslag till pristagare för de tre kulturutmärkelserna.
Förslag till funktioner som ingår i nomineringsgrupp 2021 är:





Kulturnämndens presidium,
representanter från Kronobergs kommuner,
representanter från det professionella kulturlivet,
representanter från civila samhället.

Stipendiater och mottagare av kulturutmärkelser uppmärksammas under
en prisutdelning vid något av regionfullmäktiges sammanträden under
året.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Kulturstipendier och nomineringsgrupp för
kulturutmärkelser 2021
 17RK61-11 Plan för kulturpriser och kulturstipendier i Kronobergs
län

9

Medel till projekt – Projekt Ord i
Kronoberg (21RGK736)
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beviljar max 212 000 kronor till projekt Ord
i Kronoberg.
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Sammanfattning

Föreningen Ord i Kronoberg ansöker om 212 000 kr till ett projekt som
vänder sig till professionella kulturskapare inom ord-området. Genom att
etablera en litterär scen vill Ord i Kronoberg underlätta för länets
litteraturskapare att nå en större publik och på så vis bidra till
kulturplanens målsättning om att utveckla Kronoberg till en plats som
professionella kulturskapare väljer att verka på.
Satsningen på litterära scener är en del i Region Kronobergs arbete med
att stärka litteraturen som konstform. Förlag till beslut innebär en
förstärkning av infrastrukturen på litteraturområdet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Medel till projekt - Projekt Ord i Kronoberg
 Medel till projekt- Projekt Ord i Kronoberg

10 Remissyttrande – Vissa statliga insatser
på musikområdet (Kulturdepartementet
– Ku2021/01113) (21RGK733)
Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Kulturdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
I promemorian föreslås förändringar kring vissa insatser på
musikområdet där Musikplattformen vid Statens musikverk avvecklas
och en främjande funktion för musikområdet istället inrättas vid Statens
kulturråd. Statens kulturråd föreslås även överta uppgiften att fördela
bidrag till musiklivet.
Region Kronoberg tillstyrker promemorians förslag men betonar vikten
av att säkerställa att de bidrag som tidigare fördelats av Musikplattformen
behåller sin särart och att kompetensöverföringen mellan myndigheterna
garanteras.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remissyttrande - Vissa statliga insatser på
musikområdet
 Remissyttrande - Vissa statliga insatser på musikområdet
 Remiss - Vissa statliga insatser på musikområdet Ds 2021:11

11 Kurs och konferens 2021 (politik)
(21RGK78)
Sammanfattning

Länsstyrelsens kulturmiljödag, 28 oktober
Föreslås att kulturnämndens presidium utses att delta vid denna
konferens.

12 Återrapporteringar från möten, kurser
och konferenser
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning









Återkoppling från ledamöter som har uppdrag i
bolag/regionala kulturorganisationer
Att nå varenda unge – Nationell konferens om samverkan för
de yngsta barnens språkutveckling, 15 april
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott, 23 april
Presidieöverläggning med Region Skåne samt
verksamhetssamtal med Musik i Syd, 7 maj
Ägarsamråd Kulturparken Småland, 11 maj
Region Kronobergs vårforum, 11 maj
Sydostkultur, 21 maj
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13 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning



Rapport till FNs råd för mänskliga rättigheter från Karima
Bennoune, FNs specialrapportör inom området kulturella
rättigheter: COVID-19, culture and cultural rights



Samlad lägesbild COVID-19 kultur

14 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 21RGK36-3 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr
3/2021 -Tillfälligt utökade medel till Filmregion Sydost 2021
 21RGK18-3 Delegationsbeslut Regional utvecklingsdirektör nr
4/2021
 21RGK18-4 Delegationsbeslut Regional utvecklingsdirektör nr
5/2021
 21RGK31-3 Konstinköp av konsthanterare 3/2021 april-maj

15 Övriga ärenden
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK407
Handläggare: Patrik Littorin,
Datum: 2021-05-26

Kulturnämnden

Bymässa 2030 – information till kulturnämnden
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg vill utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn och
utanför städerna genom att arrangera Bymässa 2030. Som ett första steg har en
förstudie genomförts. Mot bakgrund av den pågår nu arbete med fortsatt
förankring och organisering för beslut i regionala utvecklingsnämnden under
hösten. Förstudien, som är genomförd av White arkitekter, finns tillgänglig i
Netpublicator.
Camilla Ottosson, regional utvecklingssamordnare samhällsbyggnad och Helen
Hägglund, Bild och Form Kronoberg medverkar vid kulturnämnden och berättar
om det pågående arbetet.

Claudia Crowley Sörensson
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Beslutsunderlag
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK946
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-05-28

Kulturnämnden

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg
2022-2024
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Den regionala biblioteksplanen är ett styrdokument som gäller för all
biblioteksverksamhet som regionen är huvudman för, regional
biblioteksverksamhet samt biblioteken inom hälso- och sjukvården och
folkhögskolorna. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för
verksamheterna. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är
samordnad med Region Blekinge och planen omfattar båda länen. I
bibliotekslagen står det att det ska finnas en separat plan för den regionala
biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i den regionala
kulturplanen. Gällande biblioteksplan löper ut 2021 och just nu pågår en
revideringsprocess inför perioden 2022-2024. Ärendet kommer åter att tas upp i
kulturnämnden under hösten och sedan gå vidare för beslut i regionfullmäktige.
Kristina Hedberg, verksamhetschef för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg,
har bjudits in till kulturnämnden för att informera om verksamheten och förankra
arbetet med den kommande regionala biblioteksplanen.

Claudia Crowley Sörensson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Beslutsunderlag
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK159
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-05-26

Kulturnämnden

Uppföljning av regional kulturverksamhet 2020
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av den regionala kulturverksamheten
2020 och skickar den till regionstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Ärendet är den andra delen av kulturnämndens uppföljning av 2020 års
verksamhet. Första delen består av kulturnämndens årsrapport (KN § 5/2021)
och redovisas för kulturnämnden vid årets första sammanträde. Årsrapporten
följer upp den interna verksamheten i form av nämndens verksamhetsplan och
förvaltningens arbete.
Den andra delen av består av uppföljningen av den regionala kulturverksamheten
i form av kulturplanen och den externa verksamhet kulturnämnden finansierat i
form av regionala driftsanslag, projekt och konstnärlig gestaltning. Denna del
redovisas årligen för kulturnämnden i juni. En stor del av uppföljningen
genomförs i enlighet med nationella riktlinjer inom ramen för
kultursamverkansmodellen.

Claudia Crowley Sörensson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse – Uppföljning av regional kulturverksamhet
2020
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK159
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-06-02

Kulturnämnden

Uppföljning av regional kulturverksamhet 2020
Bakgrund
Ärendet är den andra delen av kulturnämndens uppföljning av 2020 års
verksamhet. Första delen består av kulturnämndens årsrapport (KN § 5/2021)
och redovisas för kulturnämnden vid årets första sammanträde. Årsrapporten
följer upp den interna verksamheten i form av nämndens verksamhetsplan och
förvaltningens arbete. Den andra delen av består av uppföljningen av den
regionala kulturverksamheten i form av kulturplanen och den externa verksamhet
kulturnämnden finansierat i form av regionala driftsanslag, projekt och
konstnärlig gestaltning. Denna del redovisas årligen för kulturnämnden i juni. En
stor del av uppföljningen genomförs i enlighet med nationella riktlinjer inom
ramen för kultursamverkansmodellen.
Utöver kulturnämndens första och andra uppföljning sker uppföljning av
kulturplanens måluppfyllelse på övergripande nivå i enlighet med lärandecykeln
för Gröna Kronoberg 2025, genom verksamhetssamtal med verksamheter med
regionala driftsanslag och på insatsnivå utifrån förändringslogik.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Fördelning av kulturnämndens rambudget 2020
Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av rambudget (KN § 62/2019)
samt fördelningsprinciper för statsbidrag (KN § 87/2019). Totalt innebar detta
2020 en budget om strax under 100 miljoner kronor. En stor andel av
kulturnämndens budget fördelas i form av driftsanslag till organisationer inom
och utanför kultursamverkansmodellen. Kulturnämnden förfogar även över
strategiska utvecklingsmedel, konsthandläggning och nämndens förvaltning.

Kulturnämndens rambudget (tkr)
3000 2613 1187 260 264
Regionala driftsanslag

38948

55220

Statsbidrag inom
kultursamverkansmodelen
Strategiska utvecklingsmedel
Förvaltning

Figur 1: Fördelning av kulturnämndens rambudget 2020
Sida 1 av 13
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK159
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-06-02

Pandemiåret 2020
Den 31 januari 2020 fick Sverige sitt första fall av covid-19, under februari kom
ytterligare enstaka fall och den 10 mars rapporterar Folkhälsomyndigheten tecken
på samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.
Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade den 11 mars att covid-19 var en
pandemi och samtidigt fattade regeringen det första av flera beslut att begränsa
allmänna sammankomster i landet. Den 11 mars begränsades antalet till 500
personer, vilket skärptes ytterligare redan den 27 mars då begränsningen blev 50
personer. Begränsningarna var alltid tidsatta och förlängdes kontinuerligt under
året med kort framförhållning.
Den 5 november beslutade Folkhälsomyndigheten att införa lokala allmänna råd i
Kronobergs län, råden innebar att individer rekommenderades att avstå från att
vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och
gym, delta i konserter och föreställningar eller umgås med andra personer än de
man bor tillsammans med.
Den 20 november beslutade regeringen att förbjuda offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster som samlade fler än åtta personer, med undantag för
evenemang som hade möjlighet att ta in upp till 300 personer i sittande publik
under vissa förutsättningar. Länsstyrelserna fick däremot möjlighet att begränsa
publiksiffran utifrån smittläget. I Kronoberg blev det aldrig aktuellt med 300
personer i sittande publik.
Region Kronobergs ställningstaganden

Region Kronobergs kulturnämnd valde redan den 25 mars att gå ut med
kulturpolitiska ställningstaganden riktade till verksamheter med regionala
driftsanslag. Verksamheterna ombads vidta åtgärder för att minska
smittspridningen och inte bryta avtal med professionella kulturskapare. Region
Kronoberg försäkrade att ta hänsyn till att ordinarie arbete och utvecklingsarbete
inte hade möjlighet att utföras enligt plan i samband med uppföljning av 2020 års
verksamhet.
Under året har även Regionstyrelsens ordförande kontinuerligt uppdaterat
kulturbolagen kring konsekvenser av regeringens och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer på regional nivå. Folkhälsomyndighetens beslut om att införa
lokala allmänna råd i Kronoberg den 5 november innebar bland annat att regioner
och kommuner ombads stänga all icke nödvändig verksamhet för vuxna. Detta
gjorde att Region Kronoberg utifrån sin roll som huvudman den 10 november bad
bolagen att avvakta med såväl publik som pedagogisk verksamhet inomhus under
den tid som lokala allmänna råd gällde i länet. Rekommendationen avsåg inte
verksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare så länge den kunde
genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vanligtvis innebär uppföljningsärendet en uppföljning av den regionala
kulturplanen och dess indikatorer. Med anledning av pandemin bedöms dessa
dock inte längre vara relevanta för att beskriva vad som skedde inom nämndens
ansvarsområden under pandemiåret 2020. Istället kommer uppföljningen att
Sida 2 av 13
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK159
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-06-02

fokusera på den verksamhet som finansierats av kulturnämnden och det som skett,
eller inte skett, under 2020.
Begränsat antal deltagare, stängda offentliga rum och uppskjutna eller inställda
evenemang

Kulturnämndens driftsanslag fördelas till ett antal verksamheter i samband med
fördelning av rambudget och statsbidrag i enlighet med Förordning (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Medlen styrs av Regional
kulturplan för Kronobergs län, kulturnämndens grundvillkor för driftsanslag samt
överenskommelser eller dylikt med respektive verksamhet.
Verksamheter med regionala driftsanslag har under året fått anpassa sig efter nya
restriktioner med kort framförhållning. Under sommaren 2020 möjliggjordes en
del verksamhet men vid hög smittspridning i slutet av året rekommenderades
verksamhet helt stängas för vuxna. Många verksamheter på kulturområdet har
långa planeringshorisonter och året har präglats av att ställa in och ställa om.
Både Kulturparken Småland och
Berättarnätet Kronoberg beskriver hur
besöksantalet på deras museer nära
halverades under fjolåret. Från den 11
november stängdes Kulturparken Smålands
arenor ner året ut.

Insatserna för att bidra till minskad
smittspridning och rädda liv har inneburit
demokratiska inskränkningar både vad gäller
nedstängda offentliga rum och
begränsningar i invånares friheter och
rättigheter. I vissa kommuner i landet
stängdes bibliotek under en period, något
som visade sig inte vara förenligt med
bibliotekslagen. Under Smålands museums
2: Pressmeddelande om att Smålands museum tillfälligt stängt,
154 år har museet enbart stängt under kortare Figur
foto: Kulturparken Småland
perioder, vid exempelvis renoveringar. Länets
gemensamma kulturarv har således sällan
varit fysiskt otillgängligt för dess befolkning på samma sätt som under pandemin.
Den digitala utvecklingen har emellertid inneburit att samlingarna fortsatt har varit
tillgängliga via digitaltmuseum.se.
Regionteatern Blekinge Kronoberg planerade 2020 50 års-firande med
föreställningen Festen. På grund av pandemin beslutade styrelsen i mars att stänga
ner den offentliga verksamheten under resterande del av våren. Detta innebar att
Festen enbart spelades vid tre tillfällen. Under hösten skedde en stegvis öppning av
den offentliga verksamheten för en mycket begränsad publik och
turnéverksamheten återupptogs under en tid innan smittspridningen åter ökade
och den publika verksamheten stängdes ner på nytt.
Ljungbergmuseets planerade utställningar sköts upp men de kunde hålla öppet
ordinarie tider året ut. Riksteatern Kronoberg beskriver i sin verksamhetsberättelse
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hur de flesta inplanerade programaktiviteterna för 2020 fick ställas in eller hållas
digitalt. Berättarnätet Kronoberg ställde in Berättarfestivalen och Hemslöjden i
Kronoberg ställde in alla arrangemang inomhus efter pandemins utbrott.
För Det fria ordets hus innebar starten på 2020 en flytt till Växjö konsthall och en
planerad invigning i maj. På grund av pandemin sköts detta upp vid flera tillfällen
under året.
En del av planerad verksamhet för 2020 sköts upp med plan att återupptas under
2021, till exempel Danssamverkan Sydsveriges samproduktion Djurens karneval.
Nya vägar framåt

Även Musik i Syd planerade för en
invigning av Nygatan 6, Musica Vitaes nya
hem. Invigningen fick skjutas upp för att
under hösten ske digitalt. Trots pandemi
har dock både offentliga konserter och
skolkonserter kunnat genomföras. Musik i
Syd har under 2020 funnit nya vägar för att
möta publiken, såsom utomhuskonserter
för personer på äldre- och vårdboenden på
parkeringsplatser, utanför balkonger och
med önskekonserter inför jul.
Berättarnätet Kronoberg ställde snabbt om
till utomhusverksamhet och beskriver hur
deras ordinarie familjeberättande under
sommaren på museet under 2020 flyttade ut Figur 3: Utomhuskonsert med John Martin Bengtsson och Ola af
Trampe, foto: Musik i Syd
till sägenplatserna och mötte ny publik.
Även Hemslöjden i Kronoberg genomförde en del arrangemang utomhus under
sommaren enligt de direktiv som då gällde.
Digitalisering och nya målgrupper

Digitaliseringen har under 2020 inneburit möjligheter att mötas och att möta
publik. Det har skapat möjligheter för verksamheter att göra sig relevanta och
tillgängliga i en utmanande tid. För verksamheter som redan hade upparbetade
digitala kanaler skedde övergången snabbt, för andra innebar förändringen nya
utmaningar och behov av utvecklingsinsatser.
Genom en redan etablerad digital scen, Musik i Syd Channel, kunde Musik i Syd
genomföra en sömlös övergång från livekonserter till digitala sändningar. Redan
tecknade avtal och licenser med filmbolag möjliggjorde olika och nya vägar att
fullfölja verksamhetens uppdrag, skapa kontinuitet och förmedla musik till
människor. Musik i Syd Channel hade 41 924 besök under 2020 ─ en ökning med
793% sedan 2019.
Även Kulturparken Småland har funnit nya sätt att nå ut till publiken genom ny
digital verksamhet. 21 poddavsnitt om länets kulturhistoria har producerats, två
digitala stadsvandringar har genomförts och konceptet En minut om har tagits fram
där något föremål eller konstverk i museet presenteras. Både Musik i Syd och
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Kulturparken Småland bedömer att den digitala verksamheten till del har nått en
ny publik.
Regionteatern Blekinge Kronobergs produktion Älskade
Araby har visats både live, före pandemins utbrott, och
digitalt och nått en publikgrupp som sällan eller aldrig varit på
teater tidigare. Även Berättarnätet Kronoberg valde att sända
en del programpunkter digitalt, bland annat Berättarmåndagar
på Sagomuseet. Även Berättarnätets internationella arbete med
Unesco blev 2020 digitalt.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ställde 2020 om sin
verksamhet till digitalt format vilket skapat möjligheter till fler
kompetensinsatser och nätverksträffar för
biblioteksverksamheterna i länet. Digitaliseringen har även
möjliggjort för fler att delta. Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg har på olika sätt varit stödjande vid
folkbibliotekens digitala omställning, bland annat genom att
ta fram en idéskiss kring vad biblioteken kunde bidra med
under pandemin.
Region Kronobergs kulturstab tog under våren fram ett
omställningsstöd för att understödja regionala
kulturorganisationers omställning med anledning av
pandemin, öka tillgängligheten till konst och kultur samt bidra
till utvecklingen av den konstnärliga och kulturella
infrastrukturen i Kronoberg.

Figur 4: Föreställningen Älskade Araby på
Regionteatern Blekinge Kronobergs digitala
scen, foto: Andreas Omvik

Stort utbud men ojämlik tillgång till kultur för barn och unga i länet

Kulturverksamhet för och med barn och unga är prioriterat i Kronobergs län.
Verksamheter med regionala driftsanslag ska ha ett utbud riktat till målgruppen,
direkt eller indirekt, och aktivt verka för att nå målen kring barn och ungas rätt till
kultur.
Folkhälsomyndighetens deltagarrestriktioner undantog tidigt verksamhet för barn
och unga. Riktlinjer avseende externa besök till skolor har dock sett olika ut i
regionens kommuner och också varierat i respektive kommun under året.
Tillgången till kultur för barn och unga i Kronoberg var redan före pandemin
ojämlikt fördelad mellan länets kommuner och skolor. Pandemin har förstärkt
detta ytterligare. Det finns även tecken på att skolor begränsar tillgången till kultur
än mer efter pandemin för att fokusera på basundervisning. Verksamheternas
utbud riktade till barn och unga utgår dock ofta från läroplanen och skulle kunna
bidra till skolans måluppfyllelse. En begränsad tillgång till skolan påverkar i hög
grad förutsättningarna för måluppfyllelse kring alla barn och ungas rätt till kultur.
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Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har fortsatt
sitt samarbete med folkbiblioteken, barnhälsovård,
logopedi och familjecentraler inom Språkstegen. Under
2020 har arbetet haft fokus på riktade insatser för
barn och familjer med särskilda behov och
kompetenser. Exempelvis genom en modell för
Bokrecept som är ett koncept kring att erbjuda
litteratur för yngre barn med särskilda språkliga
behov och kunskapsstöd till deras föräldrar. Arbetet
har under senhösten mynnat ut i flera material för
föräldrar, logopeder, förskole- och bibliotekspersonal
och två webbinarier med information och
fortbildning för dessa yrkeskategorier.
Filmregion Sydost beskriver hur flera
filmpedagogiska projekt planerats om, skjutits fram
eller ställts in under 2020. Periodvis har dock många
projekt kunnat genomföras. Barn och unga har fått
lära sig att berätta med filmens språk och bland annat
skapat spelfilm, reklamfilm, animation,
dokumentärfilm, reportage och nyhetsinslag. Totalt
har det inneburit filmskapande för över 1 400 barn
och unga i sydostregionen.

Figur 5: Biblioteksutveckling Blekinge
Kronobergs satsning Språkstegen, illustration:
Fredrika Form och illustration

Hemslöjden i Kronoberg har genomfört slöjd med saga för barn från 3 år i
föräldrars sällskap. Berättarnätet Kronoberg har inom ramen för
utvecklingsarbetet Kultur i vården mött barn och föräldrar på lekterapin på Växjö
Centrallasarett.
Många verksamheter beskriver fortsatt mycket
lovaktiviteter. Ljungbergmuseet hade exempelvis en
Sommarlovsateljé under två veckor efter midsommar.
Kulturparken Småland kunde genomföra sina årligen
återkommande sportlovskul och höstlovskul på Smålands
museum likväl som sommarlovskul på Kronobergs
slottsruin.
Regionteatern Blekinge Kronobergs pedagoger håller i
efterarbeten till de olika skolföreställningarna och skapar
lärarhandledningar som används efter att eleverna sett en
föreställning. Musik i Syd har utvecklat en ny
verksamhetsform för barn och unga som innehållit
hybridlösningar med utomhuskonserter, digitala
produktioner, inomhuskonserter med små grupper i
stora salar och sändningar med interaktiva moment där
uppkopplade skolklasser i ena änden och artister på någon
av Musik i Syds scener i den andra kunnat kommunicera
och musicera tillsammans.

Figur 6: Digitalt skolprogram, foto: Berättarnätet
Kronoberg
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Ohållbara förutsättningar för professionella kulturskapare

Verksamheter med regionala driftsanslag kan verka som arbetsgivare eller
uppdragsgivare för professionella kulturskapare. De kan även genomföra
främjande åtgärder riktade till målgruppen såsom exempelvis
kompetensutveckling, tillhandahålla material för utlåning eller verka som
mötesplats.
Tidigt under pandemin blev det tydligt att frilansande professionella kulturskapare
drabbades hårt av restriktionerna. Trygghetssystemet för målgruppen har redan
före pandemin kritiserats och krisen förstärkte ojämlikheterna ytterligare.
Branschen har även präglats av muntliga avtal som gjort att statliga krisinsatser i
början av året inte träffade målgruppen. Flera krisstöd har tagits fram på nationell
nivå, bland dessa många stipendier. Även Region Kronoberg ökade antalet
stipendier under 2020. Alla krisstöd har dock varit översökta och i början av
pandemin var den geografiska obalansen mellan storstäderna och resten av Sverige
stor.
Flera verksamheter har gjort insatser för att stötta frilansare i länet. Filmregion
Sydost omprioriterade i sin budget för att möjliggöra utökade produktionsstöd till
filmare i regionen. De startade tidigt ett Coronafilmprojekt där de bjöd in 12
filmare från Sydost för att ge sina personliga betraktelser om livet under pandemin.
Southern Sweden Film Commission lanserade i början av 2020 att de nu verkar i
hela Sydsverige. De har även gått in som partner i en ny nationell söktjänst för
filmarbetare. Detta innebär att de sydsvenska filmarbetarna under 2021 får vara
med i söktjänsten kostnadsfritt. Utbildningsdagar kring location scouting har också
skett även om mycket annan verksamhet har fått pausas med anledning av
pandemin.
Musik i Syd hittade alternativa lösningar för
frilansande musiker för att kunna fullfölja
ingångna avtal. Planerade turnéer ersattes med
digital sändning och nya konsertformer
anpassade till rådande direktiv under rubriken
trygga scenkonstbesök. Konsertlängd kortades och
framfördes utan paus, konserter repriserades
och handlingsplaner och manualer till stöd för
egna scener och externa medarrangörer
utarbetades. Musik i Syds scener innebar
studiomöjligheter för lokala och regionala
musiker och ensembler att utan kostnad spela
in och sända digitala konserter. Totalt
medverkade Musik i Syd till ca 300 digitala
sändningar under 2020.

Figur 7: Bild och Form Kronobergs residenskonstnär Linus Ljunggren,
foto: Lars-Göran Abrahamsson

På bild och formområdet har många insatser
gjorts för konstnärerna under året. Bild och Form Kronoberg utvecklade under
2020 residensverksamhet i länet. Residens-i-Stationssamhällen är ett projekt som tar
avstamp i tre stationssamhällen i Kronobergs län: Ljungby, Alvesta och Lessebo.
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Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i
samhällsutvecklingen i stationsorterna. Utöver det utvecklades tre residens särskilt
för att skapa arbetstillfällen för bild- och formkonstnärer. Utvecklingsarbete kring
residens sker även inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
Italienska palatset har under 2020
prioriterat utveckling av
kollektivverkstäder genom inköp av
3D-skrivare, keramikugn och
screenbord. Insatser görs även för att
öka verkstädernas attraktivitet och
öka det regionala bruket av dem.
Ljungbergmuseet genomförde
satsningen Julutställningen med 30
inbjudna konstnärer som deltog med
tre verk var. Även Smålands
Konstarkiv genomförde en
utställning för att stötta småländska
konstnärer. Under Rådande
Figur 8: Artikel ur Värnamo Nyheter 21 september 2020, foto: Stefan Fels
Omständigheter erbjöd regionala
konstnärer en möjlighet att sälja sina
verk. 145 småländska konstnärer deltog och totalt såldes verk för nära en halv
miljon kronor.
Det fria ordets hus sjösatte i april en tävling i poesi, text och kortnovell med tema
yttrandefrihet som stöd för länets lokala författare. Liknande insatser genomfördes
även av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med uppdrag till regionala
författare.
Konstnärlig gestaltning möter patienter och personal på deras villkor

Kulturnämnden ansvarar för
konstnärlig gestaltning inom Region
Kronoberg. Arbetet styrs av Plan för
konstnärlig gestaltning, en riktlinje samt ett
antal rutiner. Beslut om medel för
inköp av konstnärlig gestaltning fattas i
samband med investeringsbeslut.
I början av 2020 slutfördes arbetet med
konstnärlig gestaltning av det nya
psykiatriska sjukhuset på
Sigfridsområdet i Växjö. När
byggnaden invigdes i mars 2020 fanns
omkring 300 löskonstverk i de publika
delarna av byggnaden samt sex stycken
fasta gestaltningar utförda av
konstnärer som samverkat med
arkitekt, byggprojektledning och
representanter från verksamheten.

Figur 9: Idun Baltzersens Porträtt möter besökaren i hisshallen på plan 2, på väg
mot avdelningarna. Baltzersens verk förordades starkt av representanter från
verksamheten i urvalsprocessen, då det skildrar både ljus och mörker i den
mänskliga naturen, foto: Jonas Ljungdahl
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Resultatet av arbetet har sammanställts i katalogen Konsten i Vuxenpsykiatrin och
Habiliteringen, som presenterades vid invigningen. Målet med gestaltningen har varit
att tillföra en innehållsmässig, existentiell
och estetisk dimension som står fri från
kravet att tillgodose omedelbara
bruksfunktioner och har en positiv
inverkan på upplevelsen av att vistas i
vårdmiljö.
I valet av lös konst till vuxenpsykiatrin
och habiliteringen har en stor del hämtats
från den befintliga samlingen där grafik
och måleri utgjort majoriteten av verken.
Till dessa verk har kompletterande inköp
av skulptur och konsthantverk gjorts med
målet att tillföra en taktil dimension till
kollektionen, för att komplettera det
visuella intrycket och möjliggöra för fler
att möta konsten. Konsten i psykiatrins
Figur 10: Verket Emoji av Sofi Gunnstedt bygger vidare på en keramisk
tradition av porslin med målad blå dekor, men här har blom- och
lokaler möter vårdtagare och vårdgivare:
naturmotiv fått ge plats åt en ny sorts natur: den digitala erans flora.
barn, vuxna, äldre, yngre, personer av olika
Verkets emojis, små piktogram, används ofta för att komplettera ett
kön, etnicitet och sinnesstämning.
textmeddelande och förmedla känsloyttringar, som kanske inte alltid kan,
eller önskas, beskrivas i ord, foto: Jonas Ljungdahl
Konstkollektionen som placeras i de nya
lokalerna ska spegla just detta; människans
mångfacetterade karaktär; och väcka nyfikenhet, intresse och skapa diskussion.
Utöver den interna verksamheten kring konstnärlig gestaltning som genomförs av
konsthandläggare har Bild och Form Kronoberg stöttat kommunerna kring frågor
om konstnärlig gestaltning. Verksamheten har under året samverkat med Statens
konstråd inom ramen för det nationella utvecklingsarbetet Kunskapsnavet.
Utvecklingsarbete sker i samarbete med Lessebo, Ljungby och Älmhults
kommuner. Processtöd kring arbetet med enprocentsregeln samt vård och
bevarande av offentlig konst har också getts övriga kommuner som har kontaktat
Bild och Form Kronoberg för rådgivning.
Det ideella engagemanget under press

En del verksamheter med regionala driftsanslag tillhör det civila samhället, andra
genomför insatser riktade till målgruppen.
Även den ideella sektorn har drabbats hårt av coronapandemin, dels ekonomiskt
men det har även påverkat de enskilda individerna som engagerar sig ideellt för att
möjliggöra kultur för länets invånare.
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Med ett 40-tal biografer och ett 60-tal salonger är
sydostregionen ett biograftätt område. Många
biografer finns på mindre orter och är knutna till
Folkets Hus och Parker. Ekonomiskt har året varit
en utmaning för biograferna då de ibland varit helt
stängda och vid andra tillfällen haft begränsningar i
antalet publik. Flera nationella krisstöd har
lanserats och delats ut. Under 2020 har biograferna
med stöd av Filmregion Sydost kunnat delta i
kompetensutvecklande kurser såsom
Biografcentralens digitala marknadsföringskurs
och biografföreståndarkurs.
Musik i Syd har genomfört digitala webbinarier där
ideella föreningar och kommunala arrangörer, till
exempel från Musikriket, deltagit och fått ökad
kunskap inom sociala medier, digital
marknadsföring, olika digitala plattformar, teknik,
streaming med mera. Innehållet har byggts utifrån
deltagarnas önskemål och behov.
Riksteatern Kronoberg har under året framförallt
stöttat lokalföreningarna digitalt, bland annat
gällande information kring pandemin, en digital
repertoarträff och hjälp kring digital
biljettförsäljning.

Figur 11: Smålandsposten om Folkets hus i Älmhult, foto: Lisa
Dahlgren

Hembygdsförbundet beskriver i sin årsberättelse hur föreningslivet sjönk som en
sten efter besked om ökad smittspridning och begränsningar i allmänna
sammankomster. Valborg-, nationaldags- och midsommarfirande ställdes in likväl
som kurser, bokmässa och julmarknad. En kurs och ett antal föreningsmöten
kunde dock genomföras utomhus.
En stor omställning även för folkbildningen

Kulturnämnden fördelar regionala driftsanslag till studieförbunden i enlighet med
ett regionalt bidragssystem. Alla tio statsbidragsberättigade studieförbund är
verksamma i Kronobergs län i olika utsträckning. Studieförbunden har olika
profiler, organisation och geografiska områden. Gemensamt är att de bedriver en
bred folkbildningsverksamhet inom olika områden för många målgrupper.
Folkbildningens verksamhet bygger på mötet mellan människor. 2020 har
inneburit en stor omställning till digital folkbildning och e-pedagogik samtidigt
som man stöttat sina medlemsorganisationer i arbetet med att digital omställning
och delaktighet. Studieförbunden har även utgjort kunskapsstöd för föreningslivet
vad gäller att bedriva smittskyddssäker verksamhet och arrangemang. Med
anledning av pandemin har studieförbunden under året även arbetat med
arbetsmarknadsnära insatser på distans på uppdrag av regeringen i syfte att stärka
anknytningen till arbetsmarknaden för människor som berörs av
korttidspermittering, varsel eller arbetslöshet. De undantag som gjorts i
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folkbildningens bidragssystem på olika nivåer under året har varit en förutsättning
för studieförbundens verksamhet.
Studieförbundens verksamhet 2020 har också präglats av den granskning som
Folkbildningsrådet genomfört för att säkerställa att statsbidraget går till
verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Inom ramen för
granskningen har alla studieförbunds verksamhet under 2017, 2018 och 2019
granskats särskilt. Verksamhet som inte uppfyller kraven har strukits. I Kronoberg
omfattar studieförbundens samlade verksamhet under 2017, 2018 och 2019 1,1
miljoner studietimmar. Regional verksamhet som strukits med anledning av
Folkbildningsrådets granskning omfattar totalt 8 736 timmar. Sju av tio
studieförbund har strukit verksamhet i tre av länets kommuner (Ljungby,
Markaryd och Växjö). Förvaltningen för en fortsatt dialog med studieförbunden
kring de åtgärdsplaner som tagits fram samt utreder om det finns behov av
justeringar i driftsanslagen med anledning av strykningarna.
Ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar för idrottsrörelsen

Kulturnämnden fördelar driftsanslag till RF-SISU Småland i enlighet med
Idrottsöverenskommelse Kronoberg.
Folkhälsomyndigheten tog den 1 april 2020 fram allmänna råd för tränings- och
tävlingsverksamhet inom idrottsrörelsen. Där stod att matcher, träningsmatcher,
tävlingar och cuper skulle skjutas upp för att minska
smittspridning av coronavirus, och att närkontakt
mellan idrottsutövare bör undvikas. Om möjligt
skulle träningar och andra idrottsaktiviteter hållas
utomhus, antalet åskådare skulle begränsas och
trängsel samt onödiga resor i samband med
idrottsutövande skulle undvikas. Sommaren innebar
en del lättnader men när smittspridningen återigen
steg under senhösten infördes restriktioner för
idrottsrörelsen som förbjöd träning och tävling för
personer födda 2004 och tidigare, med undantag för
yrkesmässiga idrottare.
Restriktionerna innebar både ekonomiska och
verksamhetsmässiga utmaningar för idrottsrörelsen
och de enskilda föreningarna. Restriktionerna har
även inneburit begränsningar kring invånares
möjligheter att idrotta och röra på sig i
föreningsform. Många idrottsföreningar har
Figur 12: Smittsäker utomhusträning, foto: RF-SISU Småland
anpassat sin verksamhet även under de perioder då
de fysiskt inte har kunnat träffats genom digitala träningstillfällen,
utomhusaktiviteter och mindre grupper.
Flera nationella krisstöd till idrottsområdet lanserades 2020. Stödet har kunnat
mildra de största intäktsbortfallen och bidragit till att idrottsföreningar överlevt. I
snitt har stödet till varje förening täckt ungefär 43 % av det sökta beloppet. Värst
ekonomiskt drabbade har föreningar och förbund med omfattande evenemangsSida 11 av 13
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och serieverksamhet i förhållande till sin omsättning varit, och huvuddelen av
stödet har kanaliserats till dessa föreningar och förbund. Även föreningar med
höga fasta kostnader, som egna anläggningar, har haft det svårt ekonomiskt.
För RF-SISU Småland innebar pandemin en omställning av verksamheten för att
möjliggöra rådgivning i såväl ekonomiska som juridiska frågor, erbjuda riskanalyser
och stötta distriktets alla föreningar. Verksamheten har fortsatt erbjuda utbildning
och folkbildning på nya sätt genom exempelvis digitala mötesformer, interregional
samverkan för att tillgängliggöra digitala föreläsningar och kurser samt
handledningar för digitala lärgrupper. RF-SISU har även gett ekonomiskt bidrag till
föreningar som ställt om för att kunna erbjuda träning för barn och unga.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade i slutet av 2020 att ge ett krisstöd till
länets specialdistriktsförbund. Krisstödet har inneburit att
specialdistriktsförbundens intäktsbortfall med anledning av pandemin har vägts
upp till del, vilket tryggat deras ekonomi och gjort att de har möjlighet att planera
en större verksamhet för 2021 än om de gått med förlust. Exempel på insatser som
möjliggjorts är förberedelser för återstart exempelvis insatser för barn och unga i
form av prova-på och lägerverksamhet, digitala fortbildningar, digitala tävlingar
och erfarenhetsutbyten kring omställning.
Kultur- och idrottsområdet i fortsatt kris

Kultur- och idrottsområdet har drabbats ekonomiskt hårt under 2020.
Verksamheter med hög egenfinansiering har påverkats särskilt likväl som
frilansande professionella kulturskapare och idrottsföreningar med stora
evenemang. Utöver de direkta intäktsbortfallen påverkas områdena även av att
vakanser inte tillsatts och att antalet uppdrag kraftigt minskat. Det finns således
även kompetensförsörjningsrisker på sikt om professionella kulturskapare väljer att
byta bransch eller om talanger inte längre vågar utbilda sig inom kulturområdet.
Detta får på sikt konsekvenser kring vilka berättelser som berättas och huruvida
det finns möjlighet till konstnärlig produktion och att ta del av konst och kultur i
hela landet. För kultursamverkansmodellens verksamheter kom ett sent krisstöd
under 2020 som även kunde användas till maj 2021. Detta gör att verksamheternas
ekonomiska resultat 2020 är missvisande, då delar även avser 2021. Kultur- och
idrottsområdets ekonomi är fortsatt i kris med anledning av de restriktioner som
införts för att minska smittspridningen - en kris som riskerar att få infrastrukturell
påverkan i landet.
Den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde är förutsättningar för ett
demokratiskt samhälle. I ett demokratiskt samhälle främjas ett levande och
oberoende kulturliv. Den professionella konsten ges utrymme att både möjliggöra
konstnärliga upplevelser och vara bärare av samhällskritik. På liknande sätt är det
civila samhället är viktig del av demokratin som bidrar till delaktighet,
samhällsutveckling och välfärd. Pandemin innebär således även ett potentiellt
demokratiproblem. Människors möjlighet att göra sin röst hörd och att delta aktivt
i samhället har begränsats under pandemin och riskerar att normaliseras när de
pågår under så lång tid.
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Att mildra pandemins negativa effekter och arbeta
med långsiktig utveckling

Under 2020 har kulturnämndens budget använts
aktivt för att mildra pandemins negativa effekter. Ett
omställningsstöd på 500 000 kronor utlystes med
syfte att öka tillgängligheten till konst och kultur samt
bidra till utvecklingen av den konstnärliga och
kulturella infrastrukturen i Kronoberg. Utlysningen
möjliggjorde åtta projekt som framförallt
understödde digital utveckling.
I slutet av året lanserades 30 extra arbetsstipendier till
professionella kulturskapare och tre särskilda
uppdrag om 165 000 kr vardera för de värst drabbade
konstområdena. Satsningen möjliggjordes tack vare
samverkan med Regionala utvecklingsnämnden.
Utöver det har det långsiktiga utvecklingsarbetet
inom Regionsamverkan Sydsverige, Scensommar
Kronoberg, Medborgarscenen och en internationell
arena för muntligt berättande medfinansierats. Flera
pilotprojekt genomfördes även inom Kultur i vården.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Då ärendet är en uppföljning av 2020 års verksamhet
innebär det inga ekonomiska konsekvenser för 2021
års budget.

Figur 13: Den sydsvenska samproduktionen
Djurens karneval, en del av utvecklingsprojektet
inom Regionsamverkan Sydsverige, foto: Lars
Kroon

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av den regionala kulturverksamheten
2020 och skickar den till regionstyrelsen för kännedom.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Kulturnämnden

Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
2021 – tillfälliga förstärkningar
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att
1. godkänna fördelning av tillfälligt statsbidrag samt tillfälliga regionala
anslag till verksamheter inom kultursamverkansmodellen
2. anta en fördelningsprincip inför kommande tillfällig förstärkning av
statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen
i enlighet med upprättat beslutsunderlag.
Sammanfattning
Kulturnämnden fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med
kultursamverkansmodellen och förordning (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Under 2020 beslutade regeringen för
första gången om en tillfällig förstärkning av kultursamverkansmodellen med
anledning av pandemin. Inför 2021 har regeringen beslutat om ytterligare tre
tillfälliga förstärkningar, en på totalt 150 miljoner kronor, en på 40 miljoner
kronor och en ospecificerad.
Detta ärende avser förstärkning två och tre där Kronoberg tilldelats 3 896 000 kr.
Ärendet innehåller även förslag på att växla upp de tillfälliga statsbidragen med
tillfälliga regionala anslag från kulturnämndens beredskapsbudget omfattande
1 107 919 kr samt en fördelningsprincip inför eventuellt beslut om den fjärde
tillfälliga förstärkningen av kultursamverkansmodellen.
Claudia Crowley Sörensson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Beslutsunderlag – Fördelning av tillfälliga statsbidrag 2021
Bilaga - Beslut från Kulturrådet - Fördelning av tillfälligt
verksamhetsbidrag för 2021 till regional kulturverksamhet i
regioner inom kultursamverkansmodellen
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Kulturnämnden

Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
2021 - tillfälliga förstärkningar
Bakgrund
Kulturnämnden fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med
kultursamverkansmodellen och förordning (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Under 2020 beslutade regeringen för
första gången om en tillfällig förstärkning av kultursamverkansmodellen med
anledning av pandemin. Inför 2021 har regeringen beslutat om ytterligare tre
tillfälliga förstärkningar, en på totalt 150 miljoner kronor, en på 40 miljoner
kronor och en ospecificerad.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling.
Ärendebeskrivning
Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen är en nationell kulturpolitisk reform som infördes
2011 för att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.
Modellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela
till regional kulturverksamhet i respektive region.
Regionernas fördelning av statsbidrag ska bidra till att de nationella kulturpolitiska
målen uppnås. Fördelningen ska även främja en god tillgång för länets invånare
till:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
museiverksamhet,
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
konst- och kulturfrämjande verksamhet,
regional enskild arkivverksamhet,
filmkulturell verksamhet, och
främjande av hemslöjd.

Kulturnämnden fördelar årligen statsbidrag genom att anta fördelningsprinciper
för statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen, se
KN § 86/2020 för fördelningsprinciper och KN § 21/2021 för kompletterande
beslut.
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Tillfälliga förstärkningar med anledning av covid-19
Under 2020 beslutade regeringen för första gången om en tillfällig förstärkning av
kultursamverkansmodellen med anledning av pandemin.1 Inför 2021 har
regeringen beslutat om ytterligare tre tillfälliga förstärkningar, en på totalt 150
miljoner kronor, en på 40 miljoner kronor och en ospecificerad. Detta ärende
innebär fördelning av förstärkning två och tre samt antagande av en
fördelningsprincip inför förstärkning nummer fyra.
Förstärkningarna är tillfälliga och avsedda att mildra de ekonomiska
konsekvenserna av covid-19 för de verksamheter som sedan tidigare erhåller
statlig finansiering inom modellen. Kulturrådet har valt att fördela statsbidraget
genom en generell uppräkning om ca 11 % till respektive region samt en särskild
förstärkning till Gotland, Jämtland-Härjedalen, Värmland samt Örebro för
extraordinära ekonomiska behov hos enskilda kulturverksamheter.
I likhet med ordinarie fördelning av regionalt verksamhetsbidrag inom modellen
är det förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet som styr
användningen av medlen. Utöver det har Kulturrådet valt att villkora vilka
områden medlen kan användas till:








Utveckling och omställning - Tillfälliga insatser i syfte att vid behov
ställa om och stärka de regionala verksamheterna inför omstart. Till
exempel digitala satsningar, kompetensutveckling, anpassning till mindre
publikgrupper med mera.
Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt
grunduppdrag - Särskilda insatser som kan innebära tillfälligt ökade
utgifter på grund av att ordinarie verksamhet enligt uppdrag har ställts in
eller skjutits fram.
Samverkan - Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera
och samverka med det fria professionella kulturlivet och med
arrangörsledet.
Övrigt - Verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar
prioritera i enlighet med fastställd regional kulturplan.

Respektive region väljer hur medlen ska fördelas mot bakgrund av villkoren ovan.
Verksamheterna ska i samband med ordinarie redovisning i Kulturdatabasen även
redovisa hur de tillfälliga medlen har använts. Redovisningen kommer att relateras
till de fyra områden som formulerats ovan, under rubriken ”Generell tillfällig
förstärkning 2021”. Instruktioner för redovisning av det tillfälliga bidraget finns i
bilaga till Kulturrådets beslut.

1

För kulturnämndens dåvarande fördelning se KN § 47/2020.
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Ekonomiska förutsättningar hos verksamheterna
Kulturstaben har samlat in underlag från verksamheter med statsbidrag i
Kronobergs län. Verksamheterna prognosticerar ett intäktsbortfall på totalt 17,6
miljoner kronor på helåret. Då flera verksamheter delas med andra regioner avser
10,3 miljoner kronor Kronobergs län.2 Prognoserna är dock osäkra eftersom
restriktionerna gör det mycket svårt att planera årets verksamhet. Genom
omfattande besparingsåtgärder lyckas kulturorganisationerna även 2021 att
balansera upp stora delar av detta intäktsbortfall, det prognosticerade resultatet är
– 4,2 miljoner kronor för Kronobergs del.
Verksamheterna har även inkommit med beskrivningar av sina behov i enlighet
med Kulturrådets fyra områden för bruk av tillfällig förstärkning.
BEHOV UTIFRÅN VERKSAMHET
Verksamhet

Behov gällande Kronoberg

Kulturparken Småland

1 800 000 kr

Regionteatern Blekinge Kronoberg

1 218 000 kr

Musik i Syd

900 000 kr

Berättarnätet Kronoberg

440 000 kr

Ljungbergmuseet

340 000 kr

Bild och form Kronoberg

115 000 kr

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

250 000 kr

Hemslöjden i Kronoberg

403 000 kr

Filmregion Sydost

35 400 kr

Riksteatern Kronoberg
Totalt

121 000 kr
5 635 700 kr

Tilldelade medel
Kulturrådet har fördelat 3 896 000 kronor till Kronoberg inom ramen för den
andra och tredje tillfälliga förstärkningen. Fördelningen av statsbidrag täcker ca 69
% av verksamheternas behov. Av denna anledning föreslås 1 107 919 kr av
kulturnämndens beredskapsbudget tas i anspråk genom tillfälliga regionala anslag.
Detta innebär att ca 89 % av verksamheternas beskrivna behov kan mötas i denna
fördelning.
Den tillfälliga förstärkningen föreslås fördelas procentuellt mellan verksamheterna
utifrån behov så att respektive verksamhet får 89 % av beskrivna behov. Ett
undantag föreslås göras gällande Filmregion Sydosts behov där hela behovet möts.
2

Verksamheterna beräknas efter ägarandelar eller andra överenskommelser enligt följande:
Regionteatern Blekinge Kronoberg - 60 % Kronoberg, 40 % Blekinge, Musik i Syd – 50 %
Kronoberg, 50 % Skåne, Filmregion Sydost - 33 % Kronoberg, 33 % Blekinge, 33 % Kalmar och
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg – 54 % Kronoberg, 46 % Blekinge.
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Verksamheterna prioriterar själva hur de använder den tillfälliga förstärkningen så
länge det sker i enlighet med Kulturrådets villkor för den tillfälliga förstärkningen
samt verksamhetens ordinarie uppdrag.
FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV TILLFÄLLIGA STATSBIDRAG OCH
REGIONALA ANSLAG
Tillfällig
Andel av behov
Verksamhet
förstärkning
89 %
Kulturparken Småland
1 600 740 kr
1 083 167 kr

89 %

Musik i Syd

800 370 kr

89 %

Berättarnätet Kronoberg

391 292 kr

89 %

Ljungbergmuseet

302 362 kr

89 %

Bild och form Kronoberg
Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg
Hemslöjden i Kronoberg

102 269 kr

89 %

Regionteatern Blekinge Kronoberg

Filmregion Sydost
Riksteatern Kronoberg

222 325 kr

89 %

358 388 kr

89 %

35 400 kr

100 %

107 605 kr

89 %

FÖRSLAG TILL FÖRDELNINGSPRINCIP INFÖR YTTERLIGARE BESLUT OM
TILLFÄLLIGA STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 2021

Regeringen har aviserat att ytterligare en tillfällig förstärkning av
kultursamverkansmodellen planeras fördelas till regionerna under 2021. Ännu har
summan inte specificerats. För att snabbt få ut medlen till verksamheterna och ge
goda planeringsförutsättningar föreslås en eventuell ytterligare förstärkning av
statsbidraget fördelas procentuellt utifrån behov på samma sätt som denna
fördelning, med målet att alla verksamheter ska få sina behov tillgodosedda.
Förvaltningen följer fortsatt den ekonomiska utvecklingen i organisationerna. Vid
behov av särskilda insatser i nästa fördelning kan ärendet lyftas åter till
kulturnämnden under hösten.
Ekonomiska effekter/konsekvenser
Ärendet innebär fördelning av det tillfälliga statsbidrag som tilldelats Region
Kronoberg i enlighet med Kulturrådets villkor samt bruk av kulturnämndens
beredskapsbudget för att kunna möta en högre andel av verksamheternas behov.
De tillfälliga förstärkningarna innebär att en del av länets kulturella infrastruktur
säkerställs och att en viss återstart möjliggörs under hösten.
Genom att besluta om en fördelningsprincip inför kommande statlig förstärkning
skapas bättre planeringsförutsättningar för verksamheterna och administrationen
minskar.

Sida 4 av 5

Page 34 of 89

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK108
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-06-02

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att
1. godkänna fördelning av tillfälligt statsbidrag samt tillfälliga regionala
anslag till verksamheter inom kultursamverkansmodellen
2. anta en fördelningsprincip inför kommande tillfällig förstärkning av
statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen
i enlighet med upprättat beslutsunderlag.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Sida 5 av 5

Page 35 of 89

Page 36 of 89

Page 37 of 89

Page 38 of 89

Page 39 of 89

Page 40 of 89

Page 41 of 89

Page 42 of 89

Page 43 of 89

Kulturstipendier och
nomineringsgrupp för
kulturutmärkelser 2021

8
21RGK97

Page 44 of 89
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Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-05-10

Kulturnämnden

Kulturstipendier och nomineringsgrupp för
kulturutmärkelser 2021
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden utnämner följande:
1. NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN och NN till mottagare av
årets tio arbetsstipendier.
2. NN och NN till mottagare av årets två ungdomsstipendier.
(Namn presenteras vid kulturnämndens sammanträde)
Föreslås att kulturnämnden offentliggör kulturstipendiaterna i samband med
beslut i kulturnämnden.
Föreslås att kulturnämnden utser föreslagna funktioner att ingå i
nomineringsgrupp för kulturutmärkelser 2021.
Sammanfattning
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturutmärkelser och kulturstipendier
utgår från den regionala kulturplanen. Syftet med att dela ut kulturutmärkelser och
kulturstipendier är att främja den kulturella infrastrukturen och att öka
möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta i länet.
I år delar Region Kronoberg ut tre ordinarie arbetsstipendier á 60 000 kronor och
sju extra arbetsstipendier á 60 000 kronor, se KN § 23/2021, samt två
ungdomsstipendier á 20 000 kronor.
Kulturnämnden delar också årligen ut tre kulturutmärkelser; Kulturpriset, Kreativ
entreprenör inom kulturområdet och Årets bubblare. Kulturnämnden utser den
nomineringsgrupp som tar fram förslag till pristagare för de tre
kulturutmärkelserna.
Förslag till funktioner som ingår i nomineringsgrupp 2021 är:
 Kulturnämndens presidium,
 representanter från Kronobergs kommuner,
 representanter från det professionella kulturlivet,
 representanter från civila samhället.
Stipendiater och mottagare av kulturutmärkelser uppmärksammas under en
prisutdelning vid något av regionfullmäktiges sammanträden under året.
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Claudia Crowley-Sörensson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: 17RK61-11 Plan för kulturpriser och kulturstipendier i
Kronobergs län

Sida 2 av 2

Page 46 of 89

Diarienummer: 17RK61
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2017-11-22

Kulturnämnden

Plan för kulturpriser och kulturstipendier i
Kronobergs län

Övergripande mål och syfte

Region Kronobergs regionala kulturplan är det styrdokument som anger
riktningen för Region Kronobergs utvecklingsarbete inom kulturområdet.
Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och kulturstipendier utgår från
den regionala kulturplanen.
Syftet med att dela ut kulturpriser och kulturstipendier är att främja den kulturella
infrastrukturen och att öka möjligheterna för fler kulturskapare att arbeta i länet.
När kulturpristagare och stipendiater föreslås ska en jämn fördelning av kön,
spridning i länet och kulturområde eftersträvas.
Kulturpriser och stipendier delas ut vid regionfullmäktiges sista sammanträde för
året.

Kulturstipendium

Region Kronoberg delar varje år ut arbets- och ungdomsstipendier.
Kulturstipendierna marknadsförs genom digitala informationsutskick och
annonsering. Det är möjligt för personer att själv söka stipendier eller att
nominera andra. Ansökan till stipendierna görs digitalt och ska innehålla ett
personligt brev och arbetsprover.
Arbetsstipendium
•
•
•
•

Summan per arbetsstipendium är 60 000 kronor
Stipendiet ska stödja och uppmuntra betydelsefullt arbete inom skilda
konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans,
film, fotokonst och digitala medier.
Sökande till arbetsstipendium ska bo, verka eller ha annan anknytning till
länet.
Stipendiet kan utdelas till person eller grupp.

17rk61-11 Plan för kulturpriser och
kulturstipendier i Kronobergs
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Ungdomsstipendium
•
•
•
•
•
•

Summa per ungdomsstipendium är 20 000 kr.
Stipendiet ska uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda
konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans,
film, fotokonst och digitala medier.
Sökande ska bo eller ha bott i länet.
Sökande ska vara högst 25 år.
Stipendiet kan utdelas till person eller grupp.
Även unga arrangörer kan söka.

Rutiner och urval för kulturstipendier
Kulturstaben tillsätter experter inom respektive kulturområde som bedömer
ansökningarna. Experterna medverkar maximalt två år i rad. Vid ett gemensamt
möte mellan experterna utser de förslag till stipendiater. Förslag till stipendiater
presenteras för kulturnämnden för beslut.

Kulturpriser
Kulturpris
Region Kronobergs kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet
gjort en betydelsefull kulturell insats i Kronobergs län. Priset består av ett
konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja, till ett värde av 10
000 kr.
Kreativ entreprenör inom kulturområdet
Kreativ entreprenör delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt
bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i
Kronobergs län. Det kan till exempel gälla företag, ideella organisationer eller
andra aktörer. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren
själv får välja till ett värde av 10 000 kr.
Bubblare
Bubblare ska gå till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med
fokus på sektoröverskridande samarbete. Priset är ett vandringspris i form av ett
glaskonstverk från Transjö Hytta i Kosta.
Rutiner och urval för kulturpriser
Region Kronobergs kulturnämnd utser en kulturprisgrupp som tar fram förslag
till pristagare för Kulturpris, Kreativ entreprenör och Bubblare.
Vid sammansättning av prisgruppen ska hänsyn tas till hur väl de känner till länet
och olika delar av kulturlivet. En jämn fördelning av kön och spridning mellan
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olika kulturområden ska eftersträvas. Kulturnämndens presidium deltar i
prisgruppen.
Prisgruppens förslag presenteras för kulturnämnden som tar beslut.

Årscykel
Kvartal 1
Ansökningsomgång för stipendierna.
Kvartal 2
Expertgrupp för stipendier samlas för att välja ut förslag till stipendiater.
Kulturnämnden beslutar om stipendier och kulturprisgrupp.
Kvartal 3
Kulturprisgrupp samlas för att ta fram förslag till pristagare för Kulturpris,
Kreativ entreprenör och Bubblare.
Kulturnämnden beslutar om kulturpriser.
Kvartal 4
Kulturpriser och stipendier delas ut vid årets sista regionfullmäktige.
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Förslag till beslut
Diarienr: 21RGK736
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-05-26

Kulturnämnden

Medel till projekt – Projekt Ord i Kronoberg
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beviljar max 212 000 kronor till projekt Ord i
Kronoberg.
Sammanfattning
Föreningen Ord i Kronoberg ansöker om 212 000 kr till ett projekt som vänder sig
till professionella kulturskapare inom ord-området. Genom att etablera en litterär
scen vill Ord i Kronoberg underlätta för länets litteraturskapare att nå en större
publik och på så vis bidra till kulturplanens målsättning om att utveckla Kronoberg
till en plats som professionella kulturskapare väljer att verka på.
Satsningen på litterära scener är en del i Region Kronobergs arbete med att stärka
litteraturen som konstform. Förlag till beslut innebär en förstärkning av
infrastrukturen på litteraturområdet.

Claudia Crowley-Sörensson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Medel till projekt – Projekt Ord i Kronoberg
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK736
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-05-07

Kulturnämnden

Medel till projekt – Projekt Ord i Kronoberg
Bakgrund
Föreningen Ord i Kronoberg ansöker om 212 000 kr till rubricerat projekt.
Insatsen vänder sig till professionella kulturskapare inom ord-området. Genom att
etablera en litterär scen vill Ord i Kronoberg underlätta för länets litteraturskapare
att nå en större publik och på så vis bidra till kulturplanens målsättning om att
utveckla Kronoberg till en plats som professionella kulturskapare väljer att verka
på.
Sedan 2015 har Region Kronoberg i uppdrag via kultursamverkansmodellen att
stärka och främja litteraturens som konstform. I vissa avseenden har ord-området
en stark och välutvecklad infrastruktur. Det finns till exempel särskilda nationella
mål för litteratur och läsfrämjande samt en bibliotekslag som gör bibliotek till en
lagstadgad verksamhet. Samtidigt är området svagt gällande förutsättningar för
konstnärlig produktion och främjande strukturer. Det finns behov av att utveckla
den publika verksamheten där konstformens olika uttryck kan möta sin publik.
För att förbättra måluppfyllelsen och säkerställa utvecklingen av området behöver
Region Kronoberg och konstområdets intressenter genomföra flera insatser med
utgångspunkt i premisserna för det litterära konstområdet. Det kan handla om
arenor för litteraturskapare att möta publik, stöd och råd till litterärt verksamma,
kompetensutveckling, mötesplatser, samordning, driva utvecklingsprojekt eller
andra strukturer som förbättrar villkoren för konstområdet.
I Kronoberg finns ett brett spektrum av aktörer som verkar på litteraturområdet;
de professionella litteraturskaparna, förlag, bokhandlare, litterära sällskap,
studieförbund, bibliotek, kulturorganisationer och intresseorganisationer för
professionella litteraturskapare för att nämna några. Respektive intressent behöver
finna sin roll i systemet. I arbetet med att utforma koncept för regionala litterära
arenor som skapar möten mellan invånarna och de litterärt verksamma bedöms
föreningen Ord i Kronoberg, genom pilotprojektet, kunna utforska sin roll.
Parallellt med detta pilotprojekt planeras även andra utvecklingsinsatser
tillsammans med konstområdets intressenter.
Förlag till beslut innebär förstärkning av infrastrukturen på litteraturområdet.
Beredning
Ärendet har beretts av kulturstaben vid enheten för hållbar tillväxt i samråd med
ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling. Dialog har även förts
med intressenter inom litteratur i länet.
Ärendebeskrivning
Genomförande
För att utforska formerna för arrangemang av litterära scener i Kronoberg
Sida 1 av 3
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 21RGK736
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-05-07

kommer föreningen Ord i Kronoberg under hösten 2021 arrangera sex
författarkvällar på olika platser i länet. Den modell föreningen föreslår är
uppträdande på scen där tre kronobergsförfattare/ poeter/översättare/berättare
framträder tillsammans med en inbjuden, kanske mer publikdragande
gästförfattare utifrån.
Lokala författare får därmed chansen att presentera sina dikter, romaner,
fackböcker, muntliga berättelser och översättningar, samtidigt som publiken
kommer att upptäcka nya författarskap och nya sätt att ta del av ordkonst i en
bredare bemärkelse.
Föreningen avser också att hålla arrangemang på plaster i hela Kronoberg samt
samverka med andra regionala aktörer som exempelvis Berättarnätet Kronoberg
och Det fria ordets hus. Även konstområdesövergripande samverka ingår i
modellen.
Som en del i metodarbetet och för att vidareutveckla de litterära arrangemangen
ska utvärderingar, i form av enkätfrågor till deltagarna, genomföras efter varje
genomförd författarkväll.

Budgetkalkyl för sex författarkvällar
Utgifter

Summa

Arvode inkl. soc. avg, gästförfattare 7 500 x 6 tillfällen
Hotell + resa 2 000 kr x 6 tillfällen
Arvode tre lokala författare/berättare 9 000 x 6 tillfällen
Lokala resor
Lokalhyra, inkl. teknik
Projektledning
Administration
Marknadsföring
Föreningens ideella arbete
Summa utgifter

45 000
12 000
54 000
5 000
10 000
80 000
18 000
30 000
50 000
304 000

Inkomster

Summa

Inträden 50 personer x 6 tillfällen x 50 kr/person
Bidrag från kommuner 4 000 x 6 tillfällen
Medlemsavgifter
Föreningens ideella arbete
Region Kronobergs medfinansiering
Summa inkomster
Region Kronobergs andel av projektbudgeten uppgår till 68%

15 000
24 000
3 000
50 000
212 000
304 000
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Diarienr: 21RGK736
Handläggare: Lotta Nydahl Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2021-05-07

Ekonomiska effekter/konsekvenser
Projektet stämmer överens med samtliga formella krav Region Kronoberg ställer
på projektansökan och det ligger i linje med Regional kulturplan för Kronobergs
läns prioriteringar och de nationella litteraturfrämjande målen.
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2021
Projektet ligger i linje med följande prioriterade utvecklingsområden:
- Det fria ordet i Kronoberg
Det regionala kulturpolitiska målet:
- Att Kronoberg ska vara ledande i arbetet med yttrandefrihet och att
infrastrukturen för litteratur och läsfrämjande ska stärkas.
Projektet bidrar även till att uppfylla följande nationella mål:
- Att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens
särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha
tillgång till litteratur av hög kvalitet.
Ett bifall i ärendet innebär genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs
län samt prioriteringen Det fria ordet i Kronoberg. Genomförande av projektet
bidrar till att stärka och förbättra villkoren för författare och litterära aktörer i
Kronoberg samt att tillgängliggöra litteraturen för fler.
Ett avslag i ärendet innebär att projektet inte genomförs och att färre insatser görs
för att nå målen i Regional Kulturplan för Kronobergs län.
Sökt summa är 212 000 kronor. Bedömningen är att det finns budgetutrymme att
bevilja projektet hela summan.
Motivering till förslag
Satsningen på litterära scener är en del i Region Kronobergs arbete med att stärka
litteraturen som konstform och grundar sig i dialoger med konstområdets
intressenter samt nationella och regionala utredningar om litteraturskapares villkor.
Insatsen utvecklar ett konstområde med svag infrastruktur.
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att bevilja max 212 000 kronor till projekt Ord i
Kronoberg

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
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Förslag till beslut - remissyttrande
Diarienr: 21RGK733
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: 2021-05-27

Kulturnämnden

Remissyttrande – Vissa statliga insatser på
musikområdet (Kulturdepartementet – Ku2021/01113)
Ordförandes förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region Kronobergs
svar till Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
I promemorian föreslås förändringar kring vissa insatser på musikområdet där
Musikplattformen vid Statens musikverk avvecklas och en främjande funktion för
musikområdet istället inrättas vid Statens kulturråd. Statens kulturråd föreslås även
överta uppgiften att fördela bidrag till musiklivet.
Region Kronoberg tillstyrker promemorians förslag men betonar vikten av att
säkerställa att de bidrag som tidigare fördelats av Musikplattformen behåller sin
särart och att kompetensöverföringen mellan myndigheterna garanteras.

Claudia Crowley Sörensson (M)
Kulturnämndens ordförande

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag: Remiss – Vissa statliga insatser på musikområdet
Remissyttrande över Vissa statliga insatser på musikområdet
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Remissyttrande
Diarienr: 21RGK733
Handläggare: Emelie Johansson, Regional utveckling
Datum: Dubbelklicka på sidhuvudet. Klicka sedan här för att välja datum.

Kulturdepartementet
ku.remissvar@regeringskansliet.se
ku.ko@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Vissa statliga insatser på
musikområdet (Kulturdepartementet – Ku2021/01113)
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg tillstyrker promemorians förslag men betonar vikten av att
säkerställa att de bidrag som tidigare fördelats av Musikplattformen behåller sin
särart och att kompetensöverföringen mellan myndigheterna garanteras.
Synpunkter
4.1 En främjande funktion för musikområdet inrättas inom Statens kulturråd

Region Kronoberg tillstyrker förslaget. Förslaget har även potential att bidra till en
positiv utveckling av musikområdet inom ramen för kultursamverkansmodellen
och dess dialog mellan stat och region.
4.2 Musikplattformens bidragsgivning förs över till Statens kulturråd

Region Kronoberg tillstyrker förslaget men vill samtidigt betona vikten av att
säkerställa att de bidrag som tidigare fördelats av Musikplattformen behåller sin
särart. Vår bedömning är att bidragen har haft stor betydelse för samverkan mellan
musikinstitutioner och det fria professionella musiklivet och för mindre,
konstnärliga projekt inom musikområdet. Vidare vill vi även framhålla behovet av
kompetensöverföring mellan myndigheterna vid en eventuell överföring av
bidragsgivningen.

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Telefon
E-post
Fax
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Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga
insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att
säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa
möjliga sätt till att uppnå de kulturpolitiska målen.
Promemorian innehåller en kortfattad beskrivning av musiklivet
i Sverige i dag och de statliga insatserna på musikområdet. Härefter
följer en redogörelse för de analyser och utvärderingar som har
relevans för Musikplattformen.
Musikplattformen vid Statens musikverk föreslås avvecklas, bl.a.
mot bakgrund av att de intentioner som fanns vid bildandet av
Statens musikverk och Musikplattformen har varit svåra att
förverkliga. Det bedöms fortsatt finnas ett behov av samordning,
koordinering och främjande på musikområdet. En främjande
funktion för musikområdet föreslås därför inrättas vid Statens
kulturråd. Statens musikverks ansvar och uppgifter bör renodlas till
att fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt
Elektronmusikstudion.
Statens musikverks uppgift att fördela bidrag till musiklivet
föreslås föras över till och inordnas i Statens kulturråd. Statens
kulturråd bedöms ha bättre förutsättningar för bidragsgivning på
musikområdet än Statens musikverk. Bidrag bör kunna ges i form av
projektbidrag till bland annat projekt av tillfällig och
experimenterande art och som verksamhetsbidrag för att ge
långsiktigt stöd till hela musiklivet.
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Bakgrund

År 2011 reformerades de statliga insatserna på musikområdet.
Statens musikverk bildades och de uppgifter som Statens
musiksamlingar hade ansvarat för överfördes och inordnades i den
nya myndigheten. Statens musiksamlingar avvecklades och
upphörde den 30 april 2011. Även viss verksamhet från Stiftelsen
Svenska rikskonserter, t.ex. Elektronmusikstudion, fördes över till
Statens musikverk. Tanken var att Statens musikverk skulle arbeta
för att stärka kopplingen mellan det musikaliska kulturarvet och det
konstnärliga nyskapandet.
I Statens musikverk inrättades också Plattform för musik
(Musikplattformen). Den nya Musikplattformen skulle bidra med
nationell överblick och kompetensuppbyggnad samt främja
internationell samverkan. Musikplattformen skulle också ha
nationell överblick över musiklivet i Sverige och följa utvecklingen
på det musikaliska området i andra länder. Uppgiften innebar att
statens roll blev mer samordnande och koordinerande och att det på
central nivå inte längre skulle produceras turnéer eller konserter.
Statens roll skulle istället vara att främja de resurser, initiativ och
samverkansformer som finns i det fria musiklivet och på regional
nivå t.ex. inom länsmusiken.
Mot bakgrund av de stora förändringar som musiklivet har
genomgått sedan Statens musikverks bildande och att det snart
passerat tio år sedan inrättandet föreslås i denna promemoria
förändringar i vissa delar av de statliga insatserna på musikområdet.
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Musiklivet och statliga insatser

I avsnittet beskrivs det svenska musiklivets villkor,
Musikplattformens verksamhet samt de övriga statliga insatserna på
musikområdet som en bakgrund till Statens musikverks insatser på
musikområdet.

2.1

Musiklivet i Sverige

En mångfald av aktörer behövs för att nå de kulturpolitiska
målen
De nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) slår fast att kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet samt att
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken
– främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor,
– främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
– främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
– främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
och
– särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

7
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För att de nationella kulturpolitiska målen ska uppnås är det centralt
att det finns en mångfald av aktörer på området och inte endast de
med störst kommersiell potential. Utan dessa aktörer är det svårt att
uppnå bl.a. målen om mångfald, kvalitet och konstnärlig förnyelse.
Det är därför centralt att det finns statliga insatser som bidrar till att
säkerställa att det finns ett professionellt musikliv i hela landet.
Musikvanor
Musik är en av de konstformer som allra flest tar del av i Sverige.
Enligt Myndigheten för kulturanalys rapport Kulturvanor
(Kulturfakta 2017:2) lyssnade 97 procent av den svenska
befolkningen på musik under 2017. Myndigheten för Kulturanalys
rapport Kulturvanor 2019 (Kulturfakta 2020:4) visar att 36 procent
hade gått på rock/pop-konsert, en andel som stadigt har ökat de två
senaste decennierna – motsvarande siffra 2001 var 25 procent. Under
2019 hade 18 procent gått på en klassisk konsert eller opera det
senaste året. Detta har varit relativt konstant över tid med en andel
mellan 15 och 20 procent sedan 2011. Vad gäller eget musicerande
ägnade sig 17 procent åt att sjunga i kör eller spela instrument under
2019. Andelen är högre bland unga än hos äldre.
Musiken som näringsgren
Musiken är viktig ur många andra perspektiv än den konstnärliga
upplevelsen, t.ex. är musiken även en viktig och växande
näringsgren. Enligt branschorganisationen Musiksverige omsatte
den svenska musikbranschen 12,2 miljarder kronor under 2019 – en
ökning med tolv procent jämfört med föregående år. En betydande
andel av detta är exportintäkter. Mellan 2009 och 2019 har den
svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat
med 86 procent. Enligt en rapport från Export Music Sweden är
Sverige ett av tre länder i världen som är nettoexportörer av musik.
Utöver exportintäkter har också musiken en viktig roll att spela för
Sverigebilden i omvärlden. Det som ibland kallas för ”Det svenska
musikundret” bidrar till en positiv bild av Sverige utomlands.
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Förutsättningar för att verka som musiker
Den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor
(SOU 2018:23) visade att konstnärsgruppernas inkomstutveckling
ligger långt under befolkningens genomsnittliga inkomstutveckling.
Samtidigt har en större andel av konstnärerna en högskoleutbildning
än befolkningen i övrigt. I allmänhet ligger de kvinnliga
konstnärernas lönenivåer under de manliga konstnärerna, vilket även
gäller lönenivåerna för konstnärer med utländsk bakgrund jämfört
med konstnärer med svenskt ursprung. Dessutom ökar
inkomstspridningen inom konstnärsgruppen. Digitaliseringen
bidrar till lägre ersättningsnivåer och en ökad inkomstkoncentration
till ett fåtal konstnärer, speciellt inom musikbranschen där
värdekedjor och affärsmodeller förändras på ett avgörande sätt, bl.a.
till följd av att skivförsäljning har ersatts av streamingtjänster.
På musikområdet är andelen som tjänar under 160 000 kronor per
år över 30 procent. Inkomsterna hos de som tjänar minst är lägre än
inom t.ex. teater och litteratur, samtidigt som inkomsterna hos de
10 procent som tjänar mest är högre än inom någon annan
yrkeskategori inom kulturområdet. Musiker är koncentrerade till
storstadsområdena, men i lägre grad än övriga konstnärsgrupper.
Andelen konstnärer med utländsk bakgrund är lägst inom
yrkesområdena musik och teater.
Branschorganisationen
Musiksverige
har
i
rapporten
Musikbranschen i siffror 2019 och estimat 2020 (s. 10) påtalat att
musiklivet präglas av en s.k. ”blockbusterekonomi”. Många
konstnärer inom musikbranschen – alltså musiker, artister och
upphovsmän – får endast ta del av en liten del av musikbranschens
totala intäkter. Musikbranschen utmärks av ett fåtal aktörer som står
för stora intäkter. Aktörer med medelstora inkomster är relativt få
och det finns ett stort antal musikskapare som tjänar mycket lite. Ett
exempel på den ojämna fördelningen är de upphovsrättsliga
intäkterna, där 98 procent av Sveriges artister, musiker och
upphovspersoner har upphovsrättsliga intäkter från musikskapande
som understiger 100 000 kronor årligen. En annan talande siffra är
att 2,7 procent av upphovspersonerna erhöll 77 procent av
ersättningen från Stim under 2016.
I den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) pekas det
på att musiken tillhör de områden där den digitala utvecklingen har
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nått längst. Enligt aktörerna inom musikbranschen har den
kommersiella delen av branschen inga problem med att anpassa sig
till digitaliseringens förutsättningar. Intäktsfördelningen har
förändrats, där livemusiken spelar en allt viktigare roll, medan
andelen intäkter från inspelad musik har minskat. Den stora
förändringen skedde framförallt under början av 2000-talet, där
intäkterna från inspelad musik halverades mellan 2000 och 2008,
enligt rapporten Musikbranschen i siffror – statistik för 2009–2014
(s. 26). Detta förändrade grundläggande förutsättningarna att verka
som musiker. Musikbranschens totala intäkter bestod år 2019 till 56
procent av konsertintäkter, 26 procent av upphovsrättsliga intäkter
och 18 procent av intäkter från inspelad musik, där intäkter från
streaming utgör huvuddelen.
Musikområdet är en utpräglad frilansmarknad med få fasta
anställningar. En stor del av musikerna är egna företagare, där det
skett en ökning av andelen som har inkomst av näringsverksamhet
mellan 2004 och 2014 från 26 till 44 procent.
Coronapandemin har haft stora konsekvenser för hela
kulturlivet. De negativa konsekvenserna för musikområdet är
tydliga och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin är
fortfarande svåra att förutse. Pandemin har enligt Musiksverige
inneburit ett intäktsbortfall på musikområdet med 7 miljarder
kronor under 2020. Musiklivet har kunnat ta del av de stödinsatser
som regeringen har beslutat om både på kulturområdet och inom
andra områden. Det är dock av stor vikt att de statliga insatserna är
rätt utformade för att starta upp musiklivet när restriktionerna
lättas.

2.2

Musikplattformen

2.2.1

Statens musikverk och Musikplattformen

Statens musikverk (Musikverket) har enligt sin instruktion
(förordningen 2010:1922 med instruktion för Statens musikverk)
till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som
är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten
ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv och även
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dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och
tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.
Av instruktionen framgår också att myndigheten särskilt ska vara
en resurs för musiklivet genom att som konstnärlig samarbetspart
tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja
samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet. Statens
musikverk ska vidare vara en plattform för kontaktförmedling och
bildande av nätverk i musiklivet samt en nationell part vid
internationellt samarbete. Inom myndigheten finns ett särskilt
beslutsorgan som benämns Konstnärligt råd och som prövar frågor
om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till
musiklivet.
Enligt instruktionen ska det finnas en avdelning benämnd
Plattform för musik (Musikplattformen). Musikplattformen
ansvarar
för
att
genomföra
vissa
uppgifter
enligt
myndighetsinstruktionen kopplade till att främja ett varierat
musikaliskt utbud i hela landet och att främja utvecklingen av ett
professionellt musikliv. Plattformen ansvarar också för
handläggningen av bidrag enligt förordningen (2010:1921) om
statsbidrag till musiklivet. Syftet med bidraget är att främja ett
varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig
förnyelse och hög kvalitet. Bidrag får lämnas i form av projektbidrag
till juridiska och fysiska personer. Bidraget får lämnas till
samarbetsprojekt av professionell art och av nationellt intresse.
Samarbetsprojekten kan innefatta aktörer inom det fria musiklivet,
myndigheter och institutioner. En förutsättning för bidrag är att
Statens musikverk medverkar i projektet genom stödjande insatser i
form av information, rådgivning och samordning eller på annat sätt.
Mellan 24 och 25 miljoner kronor per år i bidrag har fördelats
enligt förordningen till projekt, främst inom det fria musiklivet.
Under 2019 fördelades ca 25 miljoner kronor till 138 projekt. Totalt
mottogs 367 ansökningar till en sammanlagd summa om ca 90
miljoner kronor. Drygt hälften av de projekt som beviljades bidrag
delades ut till något av de tre storstadslänen. Cirka 8 procent av
bidragen gavs till internationella projekt. Bidragsbeviljandet hade en
jämn könsfördelning, där cirka 50 procent gavs till kvinnor. Cirka 27
procent av de beviljade bidragen gavs till renodlade barn- och
ungdomsprojekt.
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Medel ges framförallt till konstnärliga projekt, något som bland
annat uttrycks i att det är ett krav från myndigheten att
bidragsgivningen ska resultera i publika möten. I de fall medel inte
delas ut direkt till utövande konstnärer har det framförallt getts till
festivaler och liknande arrangemang. Medel har endast i begränsad
grad tilldelats projekt av mer strukturell art, som exempelvis
samverkansprojekt mellan regioner. Myndigheten genomför
regelbundet projektträffar mellan de aktörer som beviljats bidrag.

2.3

Statliga insatser på musikområdet

I föregående avsnitt har musiklivet i Sverige samt de statliga
insatserna på nationell nivå för musiklivet hos Statens musikverk
beskrivits översiktligt. Nedan sammanfattas kort övriga statliga
insatser som görs på nationell nivå för att stödja musiklivet.
2.3.1

Statens kulturråd

Enligt förordningen (2012:515) med instruktion för Statens
kulturråd har Statens kulturråd (Kulturrådet) till uppgift att, med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa
upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.
Myndigheten ska bland annat verka för konstnärligt och
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör
musik och annan scenkonst. Kulturrådet ska också verka för ökat
internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela
kulturområdet samt integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och
barn- och ungdomsperspektiv. Myndigheten är den klart största
bidragsgivaren på området, där bidrag både ges till institutioner och
fria aktörer. Den största andelen av bidragen går via den s.k.
kultursamverkansmodellen och delas ut av regionerna.
Bidrag till musikområdet
Ett antal bidrag hos Statens kulturråd riktas specifikt till
musikområdet. Dessa fördelas framförallt från anslag 2:2 Bidrag till
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vissa teater-, dans- och musikändamål genom förordningen
(2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dansoch musikområdet. Anslaget har i budgetpropositionen för 2021
(prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr.
2020/21:106) förstärkts med 16 miljoner kronor fr.o.m. 2021 för att
förstärka stödet till fria aktörer och arrangörer inom dans-, teateroch musikområdet. Anslaget uppgår totalt till ca 228 mnkr.
Bidrag från detta anslag delas ut i en rad olika former, häribland
verksamhetsbidrag till fria grupper, verksamhets- och projektbidrag
till musikarrangörer, bidrag till musikutgivning (tidigare
fonogramstöd), turnébidrag och samverkan till komponister. Inom
ramen för dessa stöd ges också bidrag till internationella
kulturutbyten.
Kultursamverkansmodellen – statens bidrag till regional
kulturverksamhet
Staten fördelar årligen ca 1,5 miljarder kronor till regional
kulturverksamhet.
Medlen
fördelas
inom
kultursamverkansmodellen som omfattar sju olika konst- och
kulturområden, däribland professionell teater- dans- och
musikverksamhet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de
nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter
till regionala prioriteringar och variationer.
Statens kulturråd ansvarar för den regionala fördelningen av de
statliga medlen. Därefter är det regionerna som ansvarar för att
fördela medlen till både institutioner och fria aktörer inom sina
respektive
regioner.
Medlen
kan
även
fördelas
till
regionsövergripande samarbeten. Regionerna fördelar en betydande
del av medel till musiklivet, bl.a. till regionala musikorganisationer
och orkestrar. Anslaget har i budgetpropositionen för 2021 (prop.
2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106)
förstärkts med 300 miljoner kronor 2021 och 150 miljoner kronor
fr.o.m. 2022.
Totalt
uppgår
den
offentliga
finansieringen
av
kultursamverkansmodellen 2019 till ca 4,7 miljarder kronor, där
statens andel utgör ca 27 procent. Fördelningen av medel inom
kultursamverkansmodellen styrs av förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
13
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Anslaget används också för bidrag till Region Stockholm (som inte
är med i kultursamverkansmodellen) för den regionala
musikverksamheten. Därutöver kan utvecklingsbidrag beviljas av
Statens kulturråd för tidsbegränsade strategiska utvecklingsinsatser
av nationellt intresse.
Utvecklingsbidrag till kulturskolor
Musikundervisning spelar en viktig roll i musiklivets infrastruktur
och är en del av kulturskolans verksamhet. Syftet med det statliga
bidraget för kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet är att
främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn
och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga
uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala
kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i
undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda
förutsättningar. Bidraget fördelas utifrån förordningen (2019:470)
om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.
Andra konstartsövergripande bidrag
Ett antal av Statens kulturråds bidrag är konstartsövergripande och
berör i hög grad musikområdet. Bland dessa finns bidrag till
Skapande
skola,
bidrag
till
internationella
nätverk,
verksamhetsbidrag
för
internationell
och
interkulturell
kulturverksamhet, nationella minoriteters kulturverksamhet och
bidrag till centrala amatörkulturorganisationer. Dessutom ges bidrag
till flera aktörer som pekas ut i Statens kulturråds regleringsbrev och
bedöms ha särskilt kulturpolitiskt intresse, häribland Kungliga
Musikaliska akademien. Medel går också till musikområdet genom
EU:s program Kreativa Europa, där Statens kulturråd har ett årligt
uppdrag att följa upp och redovisa utfallet av svenska ansökningar. I
Statens kulturråds regleringsbrev pekas vidare Export Music Sweden
ut som bidragsmottagare. Organisationen arbetar för att främja
export inom det svenska musiklivet.
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2.3.2

Konstnärsnämnden

Enligt förordningen (2007:1199) med instruktion för
Konstnärsnämnden har Konstnärsnämnden i uppgift att främja
konstnärers möjligheter att vidareutveckla sitt konstnärskap. Enbart
enskilda konstnärer får stöd genom Konstnärsnämnden.
Myndigheten delar ut stöd till musikområdet genom sex olika
stödformer.
Konstnärsnämnden har också i uppgift att analysera och sprida
kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt
löpande bevaka trygghetssystemets utformning och tillämpning i
förhållande till konstnärlig verksamhet. Bidragsgivningen till
musikområdet styrs främst av förordningen (2019:1269) om
statsbidrag till konstnärer. Medel delas ut från anslag 5:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer som i budgetpropositionen
2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr.
2020/21:106) har förstärkts med 43 miljoner kronor och uppgår till
totalt ca 523 miljoner kronor.
Inom ramen för myndighetens verksamhet bedrivs också
Konstnärsnämndens Internationella musikprogram (KIM).
Programmet syftar till att skapa, utveckla och fördjupa
komponisternas kontakter med utländska institutioner, enskilda
professionella företrädare som exempelvis agenter, producenter och
kritiker, med kollegor, publik och marknader och därigenom bidra
till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och
inkomstmöjligheter. Medel till musikområdet delas också ut via
Kulturbryggan, som fördelar bidrag till projekt som ska främja
förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet.
2.3.3

Andra statliga insatser

Fonogramersättning
Fonogramersättning är en ersättning som betalas till utövare och
upphovsmän som medverkar på musikinspelningar som lånats ut på
folk- och skolbiblioteken. Ersättningens storlek fastställs av
regeringen i budgetpropositionen och uppgår för 2021 till 5 miljoner
kronor (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr.
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2020/21:106). Hälften av ersättningen fördelas av Svenska Artisters
och Musikers Intresseorganisation (SAMI) till utövarna. Andra
hälften fördelas till upphovsmännen från Svenska Tonsättares
Internationella Musikbyrå (Stim).
Musikalliansen
Musikalliansen är en av tre allianser tillsammans med Teateralliansen
och Dansalliansen, som erbjuder en villkorad grundanställning för
frilansande utövare inom respektive konstområde. Musikalliansen
får statligt stöd via Statens kulturråd, ca 33 miljoner kronor per år.
Huvuduppdraget är att inom det offentligt stödda musikområdet
erbjuda en anställningsform som minskar skillnaderna mellan
tillsvidare anställning och frilansverksamhet. Musikalliansen är
huvudarbetsgivare åt de anställda frilansmusikerna. Vid arbete hos
annan uppdragsgivare tas tjänstledighet från Musikalliansen.
Musikerna omfattas i sin anställning av de sociala
trygghetsförsäkringarna. Musikalliansen stödjer även det fria
musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier och
samarbeten. Verksamheten bedrivs i bolagsform och ägs av Svensk
Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Sveriges yrkesmusikförbund
(Symf), Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. För närvarande
har alliansen 167 anställda. Stödet till allianserna har i
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet.
2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106) förstärkts med sammanlagt 10
miljoner kronor fr.o.m. 2021 och uppgår till ca 92 miljoner kronor.
Musikcentrumbildningarna
De konstnärliga centrumbildningarna är intresse- och
förmedlingsorganisationer för cirka 10 000 professionella
konstnärer inom olika konstområden. Centrumbildningarna
bedriver ett arbete med arbetsförmedling och kompetensutveckling
av sina medlemmar. De mottar ett årligt bidrag och pekas särskilt ut
som mottagare i Statens kulturråds regleringsbrev. Det finns tre
centrumbildningar på musikområdet: Musikcentrum Syd,
Musikcentrum Väst och Musikcentrum Öst. Musikcentrum Riks är
ett förbund för samverkan och utveckling av de tre regionala
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musikcentrumen. Stödet till centrumbildningarna har i
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet.
2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106) förstärkts med 5 miljoner kronor
årligen fr.o.m. 2021.
Högskoleutbildningar
Utbildningen till konstnärliga yrken sker i huvudsak på
högskolenivå. Totalt finns det musikutbildningar vid ett tiotal
högskolor i Sverige som utfärdar konstnärliga examina. Förutom
konstnärliga examina på grundnivå och avancerad nivå finns sedan
2010 även konstnärliga examina på forskarnivå. Därutöver finns
också en rad utbildningar med anknytning till musik, bl.a.
pedagogiska utbildningar.
Annan eftergymnasial utbildning med musikinriktning
Även inom yrkeshögskolan och de konst- och kulturutbildningar
som Myndigheten för yrkeshögskolan administrerar finns
utbildningar med musikinriktning. Yrkeshögskolan erbjuder
utbildningar mot yrkesroller som det finns ett uttalat
arbetsmarknadsbehov av. Inom yrkeshögskolan finns även
utbildning
inom
smala
yrkesområden
som
t.ex.
musikinstrumentmakare. De utbildningar som bedrivs enligt
förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar
och vissa andra utbildningar omfattar en bred variation av både långa
och korta utbildningar.
Folkbildningen
Studieförbunden och folkhögskolorna spelar en viktig roll på
musikområdet, bl.a. i form av kortare och längre kurser, studiecirklar
och tillhandahållande av replokaler. Under 2020 deltog drygt 92 000
deltagare i en studiecirkel med inriktning på musik, vilket motsvarar
18 procent av alla cirkeldeltagare. Inom folkhögskolan var musiken
den näst största inriktningen bland de långa kurserna 2020, och den
största inriktningen bland de estetiska ämnena. Ansvaret för att
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finansiera folkbildningen är delat mellan staten, kommunerna,
regionerna, huvudmännen och deltagarna.
Särskilda stöd med anledning av coronapandemin
Under 2020 och 2021 har särskilda stöd delats ut med anledning av
de ekonomiska konsekvenser som pandemin har medfört. En
betydande andel av stöden går till musiklivet, bl.a. via
Konstnärsnämnden och Statens kulturråd. Andra stödåtgärder som
förstärkning av kultursamverkansmodellen, stöd till vissa statligt
finansierade kulturinstitutioner, samt stöd till centrumbildningar
och allianser. Även många av regeringens generella stöd till
företagare har kommit musiksektorn till del.
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3

Analyser och utvärderingar av
Musikplattformen

3.1

Utvärderingar och utredningar

Statens musikverks verksamhet har utvärderats vid ett antal tillfällen.
Det skedde bl.a. i Myndigheten för kulturanalys rapport Att bidra
till (ny)skapande kultur från 2014. Rapporten lyfte att faktumet att
medel ges till projektverksamhet riskerar att leda till en bristande
långsiktighet
i
bidragsgivningen.
Därutöver
riskerar
Musikplattformens krav på samverkan i bidragsgivningen att låsa
fast aktörer vid mindre långsiktiga samarbeten, enligt rapporten.
År 2015 genomförde Statskontoret en myndighetsanalys av
Statens musikverk i vilken det framgår att myndigheten i allt
väsentligt uppfyller sitt uppdrag, men att intentionerna som fanns
när myndigheten bildades inte har uppfyllts. Intentionerna var bland
annat att stärka kopplingen mellan statens insatser för kulturarvet
och det konstnärliga nyskapandet. Statskontoret bedömer att de
verksamheter som fördes samman i stor utsträckning bedrivs på
samma sätt som när myndigheten bildades och att det finns en
spänning mellan kulturarv och konstnärligt nyskapande, där
verksamheterna bedöms vara organisatoriskt, socialt och
verksamhetsmässigt uppdelade. Detta förklaras bl.a. med att
verksamheternas historia, kulturskillnader och tidigare inriktning
har gjort det svårt att samla myndigheten kring dessa frågor.

3.2

Rundabordssamtal med musikaktörer

Den 13 oktober 2020 bjöd Kulturdepartementet in till ett
rundabordssamtal om de statliga insatserna på nationell nivå för
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musikområdet, med anledning av att det snart gått tio år sedan
Statens musikverk och Musikplattformen bildades. Till samtalet
bjöds följande aktörer in: Svensk scenkonst, Svensk live, Musiksverige,
Musikerförbundet,
Sveriges
yrkesmusikerförbund
(Symf),
Musikarrangörer i samverkan (MAIS), Skap, Föreningen svenska
tonsättare (FST), Export Music Sweden, Kungliga Musikaliska
akademien, Regional musik i Sverige, Sveriges Kommuner och
Regioner, Musikcentrum Riks, Studieförbunden i samverkan, Statens
kulturråd, Konstnärsnämnden, Statens musikverk samt Göteborgs
universitet (högskolan för scen och musik). Diskussionen utgick från
följande frågeställningar:
• Hur ser musiklivets behov av statliga insatser ut i dag?
• Hur upplever ni att Statens musikverks bidragsgivning
(Musikplattformen)matchar de behov som finns i musiklivet i
dag?
• Hur ser ni på behovet av statliga nationella samordnande och
koordinerande insatser? Finns det behov av en aktivt deltagande
statlig part i bidragsgivningen? Hur ser ni på kravet på samverkan
i Musikverkets bidragsgivning?
Vid rundabordssamtalet beskrev de inbjudna aktörerna musiklivet
som stort och mångfacetterat och att de bidragsformer som finns
tillgängliga är många och spretiga. Aktörerna angav att det finns
fördelar med att en bidragssökande inte bara är hänvisad till en part
utan att det finns flera möjligheter, men en bättre överblick och
samordning efterfrågades. Detta bl.a. eftersom det kan vara svårt att
veta vart man kan vända sig för att söka stöd. Flertalet av de inbjudna
aktörerna framförde att det finns ett behov av en statlig samordning
och koordinering såväl nationellt som internationellt. Vikten av en
nationell plattform vid sidan av regionala nätverk lyftes fram.
Flera aktörer lyfte att de inte upplevde att Statens musikverk har
uppfyllt
intentionerna
vid
myndighetens
bildande.
Musikplattformen kan i dag endast dela ut projektstöd och behovet
av mer långsiktiga stöd var ett tema som framfördes av flera.
Samtidigt betonades från flera håll att man också ser behovet av den
bidragsgivning som Musikplattformen har kunnat bidra med, bl.a.
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mot bakgrund av att bidragsgivningen ger förutsättningar för
experimenterande och nyskapande. Flera menade dock att den
bidragsgivning som bedrivs i dag inte träffar deras
verksamhetsområde och inte matchar de behov som finns i
musiklivet i dag. En annan anmärkning gällde att projekt som
initieras via Statens musikverk ofta inte har möjlighet att tas vidare
inom Statens kulturråds ramar, eftersom förutsättningarna för stöd
därifrån ser annorlunda ut. Det skapar ofta besvikelse hos deltagare
och minskar chanserna för en långsiktigt positiv effekt av det statliga
stödet.
Bland frågor som skulle gynnas av en central samordning
nämndes bl.a. dialog mellan musiklivets aktörer, upphovsrätt,
export, konstnärers företagande, residens och kompetensutveckling.
Även behovet av att stärka arrangörer och arrangörsledet nämndes
från flera aktörer. Samtidigt framhävdes också behovet av stöd till
andra former av musik än liveframträdanden och att små aktörer i en
utvecklingsfas kan stödjas. Flera aktörer framförde också att
avvecklingen av Rikskonserter 2011 lämnade ett tomrum, inte minst
ifråga om samordning av turnéer och produktioner för barn och
unga. Beträffande frågan om turnésamverkan framfördes dock även
kritik mot att ha en aktör som styr detta centralt, istället framhölls
att det bör vara upp till arrangörerna att utforma turnéer och på så
sätt bidra till mångfald.
Angående bidragsgivningen framförde några aktörer att Statens
kulturråd skulle kunna vara en bättre aktör för nationell samordning
eftersom den myndigheten redan har en fungerande infrastruktur
vad gäller bidragsgivning. Dessutom har Statens kulturråd bättre
möjlighet att vidareföra verksamhet som fått tillfälliga
projektbidrag. Behov av ett ökat stöd till arrangörer lyftes också
fram, bl.a. för att bidra till förnyelse och mångfald. Många aktörer
tog också upp den stora strukturella förändring som musikområdet
har genomgått, där det har uppstått såväl resursmässiga som
maktmässiga förskjutningar. Ett fåtal aktörer har en stor andel av
både intäkter och inflytande, samtidigt som det finns väldigt många
små aktörer. ”Mellansegmentet” upplevdes som litet, men att det är
av nationellt intresse att det stärks. Det framhävdes att mer aktiva
samordnande statliga insatser behövs mot bakgrund av att den lokala
och regionala kapaciteten varierar. Coronapandemins påverkan
lyftes också och att statliga insatser bör ta hänsyn till den långsiktiga
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förutsättningar.

pandemin

riskerar

att

22

Page 81 of 89

få

för

musiklivets

4

Överväganden och förslag

4.1

En främjande funktion för musikområdet inrättas
inom Statens kulturråd

Förslag: Musikplattformen avvecklas och en främjande funktion
för musikområdet inrättas inom Statens kulturråd.
Bedömning: Statens musikverks ansvar bör renodlas till att
fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt
Elektronmusikstudion.

Skälen för förslaget och bedömningen
Intentionerna vid inrättandet av Musikplattformen
Syftet vid inrättandet var att Musikplattformen vid Statens
musikverk skulle arbeta samordnande och koordinerande, främja
existerande resurser, initiativ och samverkansformer och bidra med
nationell överblick. Därutöver fanns en tanke om att myndigheten
skulle arbeta för att stärka kopplingen mellan det musikaliska
kulturarvet och det konstnärliga nyskapandet. Musikplattformen
skulle
även
bidra
med
nationell
överblick
och
kompetensuppbyggnad samt främja internationell samverkan och
hålla musikens kulturarv levande. Plattformen skulle också ha
nationell överblick över musiklivet i Sverige och följa utvecklingen
på det musikaliska området i andra länder.
Intentionen att verksamheten vid Musikplattformen vid Statens
musikverk skulle ha en kunskaps- och nätverksbyggande roll som
beskrivs ovan har inte förverkligats. Myndigheten bedöms inte heller
ha blivit en central kontaktpunkt för musiklivet i Sverige som var
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intentionen vid bildandet. Det bedöms inte heller att en närmare
koppling mellan kulturarv och nyskapande har uppnåtts, detta bl.a.
mot bakgrund av de skäl som anges i Statskontorets
myndighetsanalys som beskrivs i avsnitt 3.1.
Kulturdepartementet
bedömer
att
verksamheten
vid
Musikplattformen vid Statens musikverk inte har nått upp till
regeringens intention vid bildandet av myndigheten. Statens
musikverk bedöms inte heller ha de organisatoriska
förutsättningarna för att bedriva en sådan verksamhet, bl.a. eftersom
det varit svårt att integrera Musikplattformen i myndighetens övriga
verksamhet, vilket har gjort verksamheten vid Musikplattformen
sårbar. Därutöver har ambitionen att stärka kopplingen mellan det
musikaliska kulturarvet och det konstnärligt nyskapande visat sig
vara svår att uppnå.
En främjande funktion för musikområdet inrättas inom Statens
kulturråd
Utifrån musiklivets fragmenterade struktur och den tydliga
efterfrågan som finns av en samlad nationell struktur, bedömer
Kulturdepartementet att det fortsatt finns ett behov av insatser på
statlig nivå utöver renodlad bidragsgivning. Det bör alltså fortsatt
finnas insatser för främjande på musikområdet. Statens kulturråd
bedöms ha kunskap, förutsättningar och resurser för att ansvara för
en nationell överblick över musikområdet och därmed även för att
skapa goda långsiktiga förutsättningar för ett levande musikliv i
Sverige. Myndigheten har därför också bäst förutsättningar för att
överta de främjande insatserna inom musikområdet på statlig nivå
och genomföra detta på ett mer effektivt sätt.
En stödjande funktion på musikområdet med uppgift att främja
ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av
konstnärlig förnyelse och hög kvalitet bör inrättas inom Statens
kulturråd. En sådan funktion bör verka främjande i frågor som rör
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom musikområdet. I detta
ingår bl.a. att vara stödjande och rådgivande för musiklivet i
kulturpolitiska frågor av övergripande nationellt intresse,
exempelvis
export,
kulturella
och
kreativa
näringar,
arrangörskunskaper och kompetensutveckling. I detta ingår också
bl.a. att följa musikområdets utveckling, följa och sprida forskning
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på området samt att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov.
Anslaget för Statens musikverk bör som en följd av detta minskas.
Finansieringen av Statens kulturråd kommer att hanteras inom
ramen för den ordinarie budgetprocessen.
Statens musikverks ansvar fokuseras
Statens musikverks ansvar bör renodlas till att fokusera på teaterns,
dansens och musikens kulturarv samt Elektronmusikstudion. I detta
ingår att vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta samlingarna, att
tillgängliggöra dessa för allmänheten, att verka för ökad kunskap
grundad på forskning, att genom återutgivning av musikinspelningar
främja tillgången till konstnärligt intressant musik och att upplåta
studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den
elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion,
utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet. Myndigheten
bedöms därmed också få bättre förutsättningar för dessa uppdrag,
som är av stor vikt för svenskt musikliv och för att främja ett levande
kulturarv som bevaras och utvecklas.

4.2

Musikplattformens bidragsgivning förs över till
Statens kulturråd

Förslag: Uppgiften att fördela bidrag till musiklivet inordnas i
Statens kulturråd.
Bedömning: Bidrag bör kunna ges i form av projektbidrag till
bland annat projekt av tillfällig och experimenterande art och som
verksamhetsbidrag för att ge långsiktigt stöd till hela musiklivet.

Skälen för förslaget och bedömningen
Intentionen att Statens musikverk skulle ha en aktiv roll i
bidragsgivningen till musiklivet har inte förverkligats. Snarare
fungerar myndigheten som ytterligare en bidragsgivare på
musikområdet vid sidan om Statens kulturråd och
Konstnärsnämnden. Mot bakgrund av att det finns flera andra
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myndigheter som fördelar bidrag inom musikområdet tillför inte
Statens musikverks bidragsgivning tillräckligt mervärde för att
motivera en särskild bidragsgivande myndighet på musikområdet.
Statens kulturråd har redan i dag god överblick över musikområdet
och samverkan med samtliga regioner, bl.a. inom ramen för
kultursamverkansmodellen, och har därför en god överblick över
musikens förutsättningar runt om i landet. Myndigheten bedöms
därför också att ha goda förutsättningar att fördela bidrag till
musiklivet.
De medel som i dag delas ut av Musikplattformen föreslås
överföras till Statens kulturråds bidragsanslag. En faktor som har
försvårat vid Statens musikverks bidragsgivning är att bidragen har
varit begränsade till att avse projektbidrag och myndigheten har inte
själv kunnat aktivt initiera projekt. För att möta de behov som finns
i musiklivet är det viktigt att den bidragsgivande myndigheten har
möjlighet att ge långsiktigt stöd till musiklivet, men även stöd till
projekt av tillfällig och experimenterande art. Det bör därför vara
möjligt för Statens kulturråd att ge både verksamhets- och
projektbidrag. En sådan bidragsgivning bedöms ha större flexibilitet,
bättre kunna tillgodose musiklivets långsiktiga behov och bidra till
att de kulturpolitiska målen uppfylls.
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5

Konsekvenser

5.1

Vilka som berörs av förslagen

Förslagen berör i huvudsak aktörer i det fria musiklivet som är
verksamma i Sverige. I förlängningen påverkas även institutioner,
regioner, kommuner, civilsamhället och andra aktörer inom det
svenska musiklivet.
På statlig nivå är det framförallt Statens musikverk och Statens
kulturråd som påverkas av förslagen i och med att dessa
myndigheters
uppgifter
föreslås
förändras.
Även
Konstnärsnämnden berörs till viss del eftersom myndigheten arbetar
med musiklivet i olika former.

5.2

Ekonomiska och andra konsekvenser

De förslag och bedömningar som lämnas i promemorian bedöms
inte leda till några direkta ekonomiska konsekvenser för staten,
regioner eller kommuner. De förslag som lämnas går att genomföra
inom ramen för nuvarande budgetramar. Eftersom den främjande
funktion som inrättas vid Statens kulturråd har liknande uppgifter
som nu hanteras av Musikplattformen bedöms inga utgiftsökningar
vara nödvändiga. Finansieringen kommer att hanteras inom ramen
för den ordinarie budgetprocessen.
Förslagen bedöms skapa en bättre möjlighet för musiklivet att
bidra till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och
till att utveckla sina skapande förmågor, i enlighet med de
kulturpolitiska målen. De förändringar som föreslås bedöms gynna
musiklivet positivt och ge ett bättre stöd till musiklivet.
Förslagen bedöms leda till ett minskat antal anställda vid Statens
musikverk och ett ökat antal anställda vid Statens kulturråd, men hur
många som berörs av förändringen kan för närvarande inte bedömas.
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Vid förändringen ska myndigheterna beakta 6 b § lagen (1982:80)
om anställningsskydd.
Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för den
kommunala
självstyrelsen,
för brottsligheten
och
det
brottsförebyggande arbetet eller för offentlig service. De bedöms
inte heller ha några miljökonsekvenser.
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1. Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet. A.
2. Ett bättre underlag för att bedöma
bostadsbristen. Fi.
3. UTGÅR.
4. Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). A.
5. Genomförande av EU:s direktiv
om finansiell information. Ju.
6. Insolvensdirektivet och reglerna
om skuldsanering. Ju.
7. Barnets bästa när vård enligt LVU
upphör. S.
8. Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar. Ju.
9. Anpassning av svensk rätt till EU:s
nya in- och utresesystem. Ju.
10. EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering.
Ju.
11. Vissa statliga insatser på musikområdet. Ku.
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Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet. [1]
Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska
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Ett bättre underlag för att bedöma
bostadsbristen. [2]

UTGÅR. [3]
Genomförande av EU:s direktiv
om finansiell information. [5]
Insolvensdirektivet och reglerna
om skuldsanering. [6]
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar. [8]
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EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering.
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Vissa statliga insatser på musikområdet.
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Barnets bästa när vård enligt LVU upphör.
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